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’t eerste woord
”Dese Boeren noemden haer 
selven de Desperaten, hadden in 
haer Vendelen een Sweert met een 
halven dop van een Eye daer den 
doyer neven uyt-gheloopen was, 
seggende sy en hadden tot noch 
toe om ’t Ey niet willen vechten, nu 
mosten sy om den dop vechten”.

een feyn citaat uit een oud nederlands 
handschrift. historische context? tijdens 
de tachtigjarige oorlog waren de boeren 
het beu om zowel door ‘Staatsen’ als door 
‘de Spanjolen’ geplunderd, mishandeld 
en soms vermoord te worden. 
het citaat spreekt zo tot mijn verbeelding 
dat ik er graag dit eerste woord mee start. 
Je moet het natuurlijk twee keer (min-
stens) lezen. de handen uit de mouwen 
steken als het ei gebroken is?  net zo lang 
wachten om iets te doen tot de dooier 
naast een gebroken ei ligt? is het nu nog 
enkel te doen om ‘den dop’?
in ieder geval liggen wij er in ‘t ey niet 
wakker van. We zijn rustig 2014 begon-
nen en zijn nu op volle kruissnelheid. de 
nieuwjaarsheyppening was geslaagd en 
alle concerten mochten op een stijgend 
aantal bezoekers rekenen.  
en in dit ‘t eyschrift zal je niet anders 
lezen: we bieden je boeiende groepen aan 
die je kijk op de wereld verzachten... Want 
cultuur verzacht niet alleen de zeden, het 
moet onze kijk op de wereld verbreden.

ondertussen is het in ons huis vrij druk. 
de concerten, dat kan je volgen, maar 
ook achter gesloten deuren blijven wij 
actief. zo repeteerden Gerry de Mol en 
Muriel Bats hier met een kinderproductie 
rond de sensibilisering over de drinkwa-
terproblematiek. tweehonderd kinderen 

van de lagere scholen van Belsele konden 
de try-outs meemaken. 
het project ‘de hommelklas van ‘t ey’ 
werd opgestart. enkele vrijwilligers van 
‘t ey, folkduo de Beytels en het Centrum 
voor Muziekinstrumentenbouw bouwen 
een dertigtal hommels. We gaan kinderen 
uitnodigen om dit instrumentje te leren 
bespelen. 
ook het folkforum, mistig en vaag, 
bestaat en leeft. op zaterdag 11 oktober 
2014 wordt er met veel partners een bal 
georganiseerd in hondschoote, frans-
Vlaanderen. 
het wordt druk in folkland. 
als het niet lukt om ons te bezoeken, be-
zoek dan andere kleine clubs. al hebben 
wij ook via dit ‘t eyschrift je heel wat te 
bieden. 

  
Dirk 

’t EYSCHRiFt n°2/ inleydend woord



4

Dank aan de meer dan 500 mu-
ziekliefhebbers die zich lid hebben 
gemaakt van onze muziekclub. 
Dank aan de mensen (ja, al meer 
dan een dozijn!) die zich erelid heb-
ben gemaakt. Maar misschien ben 
je het even vergeten? Of ken je nog 
iemand?

De grootste peiler van onze mu-
ziekclub is uiteraard de vrijwil-
ligerswerking. Drankverkoop, spon- 
sors en subsidiërende overheden 
helpen ons ook om jullie heel veel 
moois aan te bieden. 
De financiële opbrengst van onze 
lidgelden is net genoeg om dit  
tijdschrift zeven tot acht keer per 
jaar te laten drukken én verzenden. 
Uw bijdrage is dan ook héél belang-
rijk. 
Dat die bijdrage amper 10 euro be-
draagt voor een eerste lid is dan ook 
spectaculair te noemen. De eerste 
avond van het werkjaar heb je ei-
genlijk je investering al terugver-
diend... Maak vijf concertjes per jaar 
mee en opnieuw is je investering 
terugverdiend. 
Door middel van korting op inkom-
tickets en soms door gratis activitei-
ten voor leden. Toch is de grootste 
betekenis er een van psychologi-
sche aard. Ook in 2013  steunden 
bijna 900 mensen onze werking. Er 

waren zelfs een dozijn ereleden! 
Jawel, voor 50 euro (of meer...), ben 
je erelid van ‘t Ey. Het is voor een 
podium als ‘t Ey en zijn ganse me-
dewerkersploeg dan ook steeds een 
fijne schouderklop wanneer mu-
ziekliefhebbers zich lid maken. 

Tarieven

• 1ste lid: € 10

• vanaf het 2de lid (+ 22j): € 5

• tot en met 12 jaar : gratis

• 13 tot en met 21 jaar : € 2
(tot en met 16j. moet er een volwas-
sen begeleider bij zijn)

• erelid: € 50

Daglidkaart

Indien u niet geïnteresseerd bent in 
een lidkaart is het aanschaffen van 
een daglidkaart wel verplicht. 
Voor elke activiteit wordt 2 euro bij 
de ledenprijs gerekend, het con-
certticket geldt dan als daglidkaart. 
Tenzij de inkom gratis is, dan is de 
prijs voor een daglidkaart € 0,5.

Hoe?

Uiteraard tijdens concerten of stort 
op IBAN nr.: BE30 8508 8548 5211
met vermelding lidgeld 2014

Lidkaarten 
2014
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Ontvlucht het scherm! Zoek het woord 
op... Laat je verbeelding triomferen... 
Op dit - alweer derde - Verteylement 
gaan Tom Van Mieghem en Tom Van 
Outreyve je meenemen op de vleugels 
van hun verhaal...

opnieuw stellen theater hutsepot en 
muziekclub ’t ey een boeiende verhalen-
avond voor met twee tommen. 
huisverteller tom Van Mieghem (http://
www.theaterhutsepot.be/) startte ruim 15 
jaar geleden als poppenspeler (toontje en 
troetel, poppentheater oekedoeleke, ...)
zijn zoektocht naar verrassende eenvoud 
leidde hem onvermijdelijk naar die andere 
passie: verhalen vertellen. 

tom Van outryve vertelt verhalen … 
alleen, met andere vertellers, met muzi-
kanten, met dichters, … in samenwerking 

met beeldende kunstenaars, met dansers 
en danseressen, … 
Samen met geluidensprokkelaar Stijn 
Wastyn brengt hij vanavond verhalen over 
onderweg zijn. dwalen en verdwalen, 
zoeken en verzoeken... ver-zoeken

in de rand van het gebeuren speelt het 
Verteylement-orkest akoestische mu-
ziekjes. onder de begeesterende leiding 
van multi-instrumentalist peter Ver- 
berckmoes treden verder aan: Staf dierckx 
(mandoline en viool), dirk lokeren (bas) 
en dirk Van der Speeten (jazzken). Ge-
luidensprokelaar Stijn Wastyn vervolledigt 
voor deze keer de band.

Verhalen vertellen, een eeuwenoude tra-
ditie, is klaar om opnieuw hart en oor te 
veroveren in deze harde cybertijden.

VRIJDAG 21 februari >> Verteylement

Verteylement3

OM 21.00 UUR - LEDEN: gratis - NIET-LEDEN: 0,5 EURO +  den hoed 
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ZATERDAG 22 FEBRUARI >> Baleynbal

Hot Griselda
OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO

Ha, een fout van de programmator! 
De derde zaterdag van februari is niet 
22 februari maar wél 15 februari... Een 
verwittigd danser is er dus twee waard 
(?)... Desalniettemin zal op deze avond 
ook de niet-danser aan zijn trekken 
komen met een kwartet dat het beste 
van de lage landen verenigd. Nadat de 
naar hen genoemde pop op onze zolder 
op een geheimzinnige manier aan haar 
einde kwam moet je het doen met vier 
frisse folkknapen.

hot Griselda’s tweede cd heet Meow! 
(=engels voor “Miauwkes!”). Bovenaan de 
website: twee stukken bloot vel met een 
driehoekig floddertje kant ertussen... 
nader onderzoek leert dat hot Griselda 
erg fijn besnaard is en bovendien een aar-
dig stukje kan ‘pipen’. en dat ze warempel 

stoppeltjes heeft. de drie stoppelige folk-
adonissen en één gladgeschoren collega 
van hot Griselda hebben hun verleide-
lijke groepsnaam eigenlijk niet eens nodig 
om je helemaal onder stoom te krijgen. 
dat hebben ze enkele jaren geleden al 
bewezen op ons folkpodium. Stijn Van 
Beeck (op ierse doedelzak: uilleann pipes), 
toon Van Mierlo (wat speelt die eigenlijk 
niet?), Jeroen Geerinck (gitaar) en kaspar 
laval (bouzouki) hebben elkaar helemaal 
gevonden in een kinky-keltisch repertoire 
vol eigen nummers. 
Flarden Bretoens, rafeltjes iers en stukjes 
Vlaamse kant verhullen verleidelijk de 
wulpse welvingen van een heerlijke 
Breugheliaanse schone met een stevig ei-
gen karakterke. en een tattoo op haar bil,  
natuurlijk.
‘t Wordt een heet bal! Miauwkes!
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VRIJDAG 28 FEBRUARI >> voorstelling + concert

Chasing the Albatross
OM 21.00 UUR - LEDEN: gratis - NIET-LEDEN: 0,5 EURO

Ha, weer een fout van de programma-
tor? Was dit niet een Sjapoo-Concert? 
Voor wie ons iets beter volgt, wacht 
weer een verrassing. Niet alleen kan je 
een nieuw folkduo ontdekken, je kan 
ook een nieuwe website ontdekken...

het Sjapoo-Concert met Chasing the al-
batross krijgt dus een extra ‘dimensie’. Vol-
gende pagina meer daarover. Chasing the 
albatross is een samensmelting van twee 
karakters die op bepaalde vlakken over-
eenkomen, maar die op andere vlakken 
dan weer net dat ietsje verschillend zijn. 
Beiden gedreven door het plezier van het 
spelen en een gemeenschappe-lijke zin 
naar ontdekking, vult de ene de andere 
goed aan. Steven, met de meeste ervar-
ing in de folkmuziek, weet met de warme 
klanken uit zijn diatonisch accordeon iets 

extra’s te geven aan de gitaarcomposities 
van Charlotte, die meer tegen het singer-
songwriter-achtige aanleunt. Wanneer 
ook Charlotte haar ‘trekzak’ bovenhaalt, 
komt er een mooi evenwicht tot stand, 
waarbij meer traditionele roots worden 
blootgelegd. zo stimuleren ze elkaar om 
uit de zekerheid van hun eigen sterktes te 
treden en andere horizonten te verken-
nen. dit duo zal je muzikaal verwelkomen 
terwijl je een glas aangeboden krijgt door 
hét steunpunt voor folk & jazz in Vlaan-
deren:
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VRIJDAG 28 FEBRUARI >> voorstelling + concert

www.folkwiki.be
OM 21.00 UUR - LEDEN: gratis - NIET-LEDEN: 0,5 EURO

folkwiki.be is een website waarin parti-
turen van (traditionele) volksmelodieën 
uit de lage landen worden verzameld. het 
systeem is vergelijkbaar met wikipedia. 
ingelogde gebruikers kunnen partituren 
ingeven en uploaden.

na goedkeuring van een groep vrijwil-
ligers/muzikanten kan iedereen deze par-
tituren zien en gebruiken. de bedoeling is 
om het traditioneel repertorium van deze 
contreien te ontsluiten en voor iedereen 
beschikbaar te maken. het gaat immers 
om immaterieel erfgoed dat iedereen toe-
behoort. deze website is gebaseerd op de 
zweedse variant van folkwiki, waar het-
zelfde systeem wordt toegepast op Scan-
dinavisch traditioneel materiaal.
het doel van deze website is muzikanten 
te stimuleren om materiaal actief te ge-
bruiken. de doelstellingen van folkwiki 
zijn niet musicologisch. We bieden aan 
wat er allemaal bestaat en iedereen krijgt 
de kans de gegevensbank verder aan te 
vullen. het is een website die op organis-
che wijze moet groeien dankzij input van 
meerdere gebruikers.

folkwiki.be is een project van vzw Muziek-
mozaiek. deze organisatie is een koepel-
vereniging voor alles en iedereen die in 

Vlaanderen en Brussel begaan is met folk 
en jazz. de organisatie ontstond in 2001 
uit een fusie van de Volksmuziekfederatie 
en Jazz Vlaanderen.

Vandaag is ze één van de negen door de 
Vlaamse Gemeenschap erkende landelijke 
amateurkunstenorganisaties, verenigd in 
het forum voor amateurkunsten.

eén van de doelstellingen van deze or-
ganisatie is de ondersteuning van folk 
en Jazz in Vlaanderen op elke mogelijke 
manier, bv. via het organiseren van stages 
en workshops, het adviseren van organi-
satoren en muzikanten of het ontsluiten 
van traditioneel materiaal.

het avondprogramma...

- 20:00: deuren en verwelkoming met 
muziek van folkduo Chasing the albatross
- 21:00u: verwelkoming en woordje filip 
Verneert , directeur van Muziekmozaïek
- 21:10: Chasing the albatross
- 21:20: demonstratie website door dirk 
Verhegge, Wouter Struelens en Melanie 
Scheys
- 21:50: een natje en een droogje aange-
boden door Muziekmozaïek met muziek 
van Chasing the albatross
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ZATERDAG 1 MAART >> concert

De Meijt op Solder 
OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO

We gaan voor frisse, moderne muziek 
van enkele honderden jaren geleden. 
Muziek uit manuscripten, deze keer 
onder handen genomen door drie ge-
ronmeerde muzikanten...

drie klassiek geschoolde muzikanten 
die aan de slag gaan met hun (en ùw!) 
muzikaal erfgoed: omdat muziek niet 
altijd onderverdeeld hoeft te worden in 
alsmaar specifiekere vakjes van klassiek, 
oude muziek, polyfone renaissance-
muziek, volksmuziek, folk, ierse folkrock, 
psychedelische turbofolk,... Mozart begon 
zo’n 250 jaar geleden z’n carrière ook op 
koffiekransjes en danssalons. hij was toen 
vijf jaar oud, by the way. 
ann Van laethem (viool en zang), Johan 
Van aken (viool) en piet Stryckers (cello 
en draailier) graven met z’n drieën naar de 

wortels van ons hedendaags balreperto-
rium. Melodieën uit oude beiaardboeken, 
manuscripten en notitieboekjes van 
haast vergeten speelmannen, muziekver-
zamelingen als die van de familie di Mar-
tinelli uit diest... stuk voor stuk muzikale 
pareltjes en pure dansmuziek, maar veelal 
bijna vergeten omdat dat soort levende 
tradities nu eenmaal grotendeels oraal en 
instrumentaal wordt doorgegeven, met 
minder uitgeschreven bewerkingen en 
partituren. 

kermismuziek, feestmuziek,... muziek 
voor wie iets te vieren had, dus, ideaal 
dachten wij; wij vieren elke week wel wat 
in ‘t ey. al was het maar uw massale op-
komst voor alweer een fijn concert waarbij 
je de liefde voor muziek voelt kriebelen tot 
in de puntjes van al je worteltjes.
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KANTTEKST >> bij een concert

300 jaar feestmuziek
De meijt op solder geplaatst

trouw, vijftigste verjaardag, school 
gedaan, een mooie oogst binnenge-
haald,...: feest! tegenwoordig huur je een 
zaal, een stel pinguins voor de bediening, 
je voorziet veel meer eten dan iedereen 
op kan, een degelijke dJ, wie weet zelfs 
een live groepje?, en iets leuks voor de 
kinderen. zo’n 350 jaar geleden zal dat 
niet zo erg anders geweest zijn. Behalve 
dan misschien het springkasteel, de fa-
cebookuitnodigingen en -u hoort ons al 
komen- de muziek. in 1750 had je geen 
versterkers, zelfs de cassette was nog niet 
uitgevonden. en toch werd er ook toen op 
een beetje feest al uitbundig gedanst. 
twee, drie, soms een heel handvol le-
vende muzikanten speelden en zongen 
onversterkt de hits van toen. het publiek 
danste gewoon lekker dicht rond de muzi-
kanten en wie echt wou dansen, hield z’n 
mond om de muziek te kunnen horen.
een feest mag altijd een ietsje sjieker zijn. 
ook in de standenmaatschappij van de 
17de eeuwse lage landen wilden boeren 
en werkvolk graag een feest met burgerij-
allures. de burgerij keek op haar beurt op 
naar de adel. hoofse dansen, gespeeld op 
viool en begeleid op gestreken bas werden 
bon ton op het betere feestje.

in diezelfde periode bereikte ook de tech-
nologie voor het stemmen van bronzen 
klokken een hoogtepunt. tegen 1750 
kon je in zowat elke middelgrote stad in 
de lage landen genieten van een goed 
gestemde (!) klokkentoren. de beiaard 
werd het instrument bij uitstek voor de 
achttiende-eeuwse versie van het mega-
concert: muziek voor een wel heel breed 
publiek.
de mensen werden rijker, de feestjes wat 

luidruchtiger en de instrumenten alsmaar 
gesofisticeerder: tegen 1850 huurde elk 
zichzelf respecterend dorpsfeest een har-
monie in voor de danskes. 

de airekes-traditie, zoals bv. a ras dè terre 
die vandaag koestert, vindt hier vast ook 
een deel van haar oorsprong. nog wat later 
dook het accordeon op als een soort een-
mansorkest. en met het instrumentarium 
groeide ook het repertoire, al bleven veel 
oude wijsjes ook in de nieuwe bezetting 
overeind en bleven marsen, contredansen 
en scottishes echte floor fillers.

een tof muziekske of een fijn dansje wil 
je natuurlijk onthouden. Bij gebrek aan 
smartphone om hun hits even snel op te 
nemen of Youtube om dat dansje steeds 
maar weer te kunnen afspelen, noteerden 
muzikanten en dansmeesters hun reper-
toire in kleine boekjes. enkele onder hen 
zagen het wat grootser en lieten hun ver-
zameling ook uitgeven, ter lering en ver-
maak van andere (salon)muzikanten. de 
beiaardiers bundelden hùn bewerkingen 
in eigen beiaardboeken, zoals dat van 
Joannes de Gruijters. heel wat van die 
boekjes en uitgaves vind je vandaag terug 
in (rijks)archieven of universiteitsbiblio-
theken of in de privé-collectie van fana-
tieke muziekskesjagers als hubert Boone. 

Sommige melodieën leven nog steeds 
voort in het repertoire van harmonie-
orkesten met een rijke traditie. of in 
modernere hits, bewust of onbewust ge-
baseerd op oma’s geneurie-voor-het-sla-
pengaan...?
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ZATERDAG 8 MAART >> concert i.s.m. NEKKA

De kleine omloop
om 21.00 UUR - LEDEN: 6 euro - NIET-LEDEN: 8 euro

Zowel voor ons als voor Nekka is het 
nieuw. Er wordt een natrajact opgestart 
voor de Nekka-Wedstrijd 2013-2014. 
Het wordt een boeiende avond waarin 
de eerste drie prijswinaars samen met 
de publieksprijswinnaar zichzelf voor-
stellen om dan vervolgens een muzi-
kale dialoog aan te gaan.

Met de organisatie van de nekka-wed-
strijd gaat nekka vzw al meerdere edi-
ties op zoek naar het beste opkomende 
nederlandstalige talent uit Vlaanderen 
én nederland. denk bvb. aan Yevgueni, 
Mira, hannelore Bedert of Stoomboot, die 
eerder als winnaar(s) uit de bus kwamen. 
deze wedstrijd wordt tweejaarlijks geor-
ganiseerd en kan rekenen op steun van 
vele partners (o.a. poppunt, SaBaM, tref-
punt vzw, Creatief Schrijven vzw , Radio1 , 
Muziekcentrum dranouter, e.v.a.).
‘de kleine omloop’ is nu de nieuwe naam 
van de tournee die wordt opgezet met 
enkele winnaars van deze wedstrijd. op 
deze avond verschijnt op ons podium 
thijs Maas, winnaar van de nekka-wed-

strijd 2013-2014. kiki Schippers en Jo-
hannes Wannyn werden respectievelijk 
tweede en derde en zijn dus ook present. 
Daarenboven daagt ook Wally & De tech-
nisch Werklozen op, want die wonnen de 
publieksprijs. dit wordt dus een boeiende 
avond voor wie creatievelingen met de ei-
gen taal aan het werk willen zien...
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ZATERDAG 15 maart >> Baleynbal

Sous le pont
OM 21.00 UUR - LEDEN: 7 euro - NIET-LEDEN: 9 EURO

Ha, terug de derde zaterdag van de 
maand, dus Baleynbal. Geen fout meer 
van de programmator... En wie zien we 
daar?

“.. on y danse...” ónder de brug?! de muziek 
van Sous le pont heeft wel wat van een 
underground folk scene van Avignon. in 
de schaduw van de brug, rustig koel aan 
de waterkant, wordt zoveel vrijer gedanst, 
gewoon om het plezier van het dansen en 
om de toffe muziek. 
Wie er twee jaar geleden bij was, herin-
nert het zich vast nog: een niet alledaagse 
bezetting, met niet alledaagse, eigenzin-
nige muziek, maar vooral: een schitterend 
openingsbaleynbal.
Marimba en trombone: dat ruikt wat 
naar free jazz... Jawel: Guillaume Viala en 
Raphaël andré improviseerden al geruime 
tijd samen voor ze de folkbals ontdekten. 
Raphaël sloeg aan het componeren, de 

twee trokken de charmante accordeoniste 
léa lachat mee aan boord en op het fête 
sans oGM in le thor (frankrijk) beleefde 
Sous le pont zijn balpremière. 
alledrie zijn ze er rotsvast van overtuigd: 
muziek is van iedereen, voor iedereen en 
net als lekker eten of een fris abdijbier nog 
meer genieten met maten. en de beste 
manier om muziek te proeven is natuur-
lijk door erop te dansen. Sous le pont is 
dan ook niet zomaar een balgroep, maar 
een echte extra danspartner. Muziek en 
dansen zijn voor dit trio een bijzondere 
manier van communiceren tussen muzi-
kanten en dansers en tussen dansers 
onderling. Specialiteit van Sous le pont 
zijn dan ook paardansen (wals, scottish, 
bourrée,...), waarbij het aanvoelen van je 
danspartners erg belangrijk is.
Spannende muziek, een intrigerende be-
zetting...
http://www.souslepont.org
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ZONDAG 16 maart >> concert

Andar
OM 16.00 UUR - LEDEN: 8 euro - NIET-LEDEN: 10 EURO

Onze zoektocht naar betere folk en 
rootsmuziek gaat langs vele paden. 
Eén van die boeiende tochten gaat 
naar het land der Kelten... We hebben 
in het verleden reeds bezoek gehad 
van Welshmen en Bretoenen, maar uit-
eraard behoren Schotten en Ieren tot 
onze regelmatige bezoekers.

Maar ook vandaag worden we getrakteerd 
op de crème de la crème wat betreft ierse 
en Schotse muziek. onze planken zullen 
daveren onder de virtuoze noten van dit 
internationaal gezelschap…
Andar vloeit voort uit het project ‘When-
ever’ van david Munnelly (diatonisch ac-
cordeon en piano), philip Masure (gitaar, 
cister en zang) en helen flaherty (zang, 
bodhran). het trio brengt een mengeling 
van ierse en Schotse traditionele muziek 
en liederen en veroverde met dit project 
jarenlang europese en amerikaanse po-

dia. Wegens groot succes groeide in 2011 
het idee om de groep uit te breiden met 
twee muzikanten. Siard de Jong (viool, 
mandoline, whistles en zang) en fons 
Vanhamel (contrabas en zang) vervoe-
gen zich en het kwintet wordt omgedoopt 
tot  ‘andar’. Vrij vertaald uit het Spaans 
‘gaan’, ‘zich voortbewegen’, ‘stappen’ of in 
het Schoon Vlaams ‘vooruit met de geit’. 
en inderdaad, de heren én dame laten er 
geen gras over groeien en brengen hun 
eerste album ‘Storms’ uit. dat er grote 
stormen hingen in die periode dat de cd 
werd verwacht hadden zij zich niet dur-
ven inbeelden… net voor hij gelanceerd 
wordt moet er afscheid genomen worden 
van fons, die zijn gevecht met kanker niet 
overwon. Met hem in gedachten zet dit 
kwartet het project verder.
fons bezocht meermaals onze club en het 
is fijn om dit concert aan hem op te dra-
gen.
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ZATERDAG 22 MAART >> De Grote Kornemuze >

Doedelzakdag
vanaf 12.30 UUR 

Het is haast een traditie geworden, 
onze doedelzakdag. Deze vierde re-
alisatie is een organisatie van De Grote 
Kornemuze en de Folkafdeling van de 
Muziekacademie, uiteraard in samen-
werking met je geliefde muziekclub...  

de ingrediënten voor deze doedelzakdag 
zijn boeiend voor al wie het instrument 
leert bespelen, speelt of gewoon interesse 
heeft voor dit merkwaardig instrument.
er zijn boeiende lezingen, leuke leerzame 
workshops en een afsluiter van formaat: 
een concert met het spiksplinternieuwe 
folkduo ‘Cornemuses en duo. Maar meer 
daarover op de volgende pagina.

het programma.

12.30-13.00u onthaal

13.00-14.00u herman dewit (Vl.) 
vertelt in anecdoten het verhaal over de 
herleving van doedelzakbouw & doedel-
zakspel in onze gewesten

14.15-15.15u Ben hartman (nl.) geeft 
een voordracht over ‘de doedelzak in het 
werk van Jeroen Bosch en zijn navolgers’

15.30-16.30u pieter Blondelle & 
  Bart Van troyen 
stellen hun doedelzak-hulpkit voor. deze 
kit laat spelers toe zelf kleine onderhouds-
klusjes aan hun instrument uit te voeren. 
Mits intekening, kostprijs 5 euro.

16.45-18.00u Cornemuses en duo  
  Mouchaud /Blanchard
geven simultaan een masterclass doe-

delzak rond muziek uit Midden-frankrijk.
18.00-19.15u avondmaal
Spaghetti (10 euro, wel vooraf inschrijven)
Wie dat niet ziet zitten, kan ook bij de 
frituur of andere restaurantjes in de om-
geving van  ‘t ey gaan.

19.15-20.30u de Grote kornemuze 
repetitie o.l.v. Bart de Cock

21.00u  Concert 
zie volgende pagina 

PRiJZeN:
10 euro: deelname doedelzakdag
gratis: vaste leden de Grote kornemuze
gratis: zaterdagleerlingen van Bart de 
Cock (doedelzak & MCV)

5 euro: aankoop doedelzak-hulpkit (mits 
vooraf intekenen)
Graag inschrijven vóór 15 maart. 
Voor het concert is het aangewezen om te 
reserveren. 
Graag op e-mail tey@skynet.be
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ZATERDAG 22 MAART >> Cornemuses en duo

Stéphane Mauchand /Jean Blanchard
OM 21.00 UUR - LEDEN: 10 euro - NIET-LEDEN: 12 EURO

Wie niet pijpt of geïnteresseerd is in 
het leren bespelen van doedelzak kan ‘s 
avonds aansluiten op deze doedelzak-
dag van ‘De Grote Kornemuze’. Exclu-
sief uit Frankrijk komt doedelzakgroot-
meester Jean Blanchard afgezakt met 
zijn Cornemuses en duo.

Stéphane Mauchand en Jean Blanchard 
zijn twee doedelgrootheden. Je leest het 
goed: een duo doedelzakspelers. het 
gaat dan immers ook om onze intussen 
wereldbekende doedelzakdag, een dag 
voor en door doedelzakspelers en -lief-
hebbers. en dat doedelzak helemaal niet 
is wat je denkt of zou denken, bewijzen 
(nogmaals) de heren die vanavond onze 
planken veroveren. Jean bespeelt Cen-
traal-franse doedelzakken gestemd in 
de hogere  toonsoorten (sol, la en do) en 
Stéphane de lagere (en grotere) varianten 
ervan in sol, re en do. de combinatie van 
deze twee werelden creëert een rijk en ge-
varieerd polyfoon samenspel met mooie 
harmonieën. op hun repertoire staan tra-
ditionele melodieën uit de Berry, Bresse, 
Bourbonnais en de auvergnestreek, aan-
gevuld met eigentijds materiaal. 

Jean Blanchard is afkomstig uit de Bour-
ges en werd daar van kindsaf onderge-
dompeld in de traditionele dans uit de 
Berichonne. hij beleefde zijn studenten-
tijd tenmidden van de franse folkrevival 
in lyon. zijn eerste liefde gaat uit naar 
het diatonisch accordeon, daarna viool 
en dan pas de doedelzak. Samen met zijn 
companen ging hij in de jaren ’70 bij oude 
muzikanten en zangers traditionele mu-
ziek optekenen. Met dit parcours maakt 

Jean Blanchard zich tot één van de groot-
meesters van de traditionele muziek uit 
frankrijk. en zij het net dat Stéphane Mau-
chand het doedelzakvirus te pakken kreeg 
van zijn leraar Jean… Vele jaren later staan 
zij als duo op het podium…
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ZONDAG 23 MAART >> OB-concert

Elllis
OM 16.00 UUR - LEDEN: 6 euro - NIET-LEDEN: 8 EURO

Zou het aan de ‘Broken Circle Break-
down’ liggen? Of aan Stampen en Da-
gen, of Rawhide, of The Sons of Nav-
arone,... In ieder geval is het repertoire 
weer ‘hip’ en ontdekken muzikanten de 
mogelijkheden van het genre. En ook 
het publiek geniet...

de 3 zangeressen van elllis leerden elkaar 
kennen in de muziekacademie van Sint-
niklaas waar ze les kregen van elly aerden. 
Voor hun eindexamen zongen ze samen 
enkele bluegrassnummers onder bege-
leiding van enkele muzikanten, gecoacht 
door elly aerden. hun driestemmigheid 
verlangde naar meer. ze vervolledigden 

hun begeleidingssectie en werden zo een 
volwaardige groep. in ‘t ey kon je hen uit-
eraard al meemaken tijdens hun première 
in 2013.
hun programma bestaat uit tradionele en 
levende bluegrass- en countrynummers 
waaronder de Cherryholmes, the Wailin’ 
Jenny’s, Sarah Jarosz, Red Molly, enz...

linde Van puyenbroeck - Stem
liesbeth Verlaet - Stem
liesbet Van Reeth - Stem
Bert Van Reeth - Gitaar
dieter Meganck - Gitaar, Mandoline
pieter de Meyer - Bas
anouk Sanczuk - Strijker, Viool
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flitsrubriek

’t EYSCHRiFt n°2/ verslag van wat geweest is

We keren in deze flitsrubriek nog even 
terug naar 2013. Ergens halverwege 
december starten we met een Sjapoo-
concert.

de formule ‘Sjapoo-Concert’ blijft werk-
en, er is in Vlaanderen (we zegden het al 
zo dikwijls) nood aan kleine, goeie podia 
waar muzikanten kunnen optreden voor 
een luisterpubliek. het was voor het een 
klein publiek dat het uit het Gentse afkom-
stige lucid een ingetogen concertje gaf. 

‘s zondags speelde Band of eli een oB-
concert, een optreden in eigen beheer. 
de groep speelde niet onder naam Band 

of eli, maar met de naam eli dressed. het 
was namelijk een akoestisch project. dat 
mag je niet verwarren met akoestisch... 
Voor sommigen is akoestisch inderdaad 
zonder versterking, vandaag wil het dik-
wijls zeggen dat m’n iets minder luid 
speelt, maar wel met kleine versterkers...
Goed, discussievoer voor puriteinen? 
de originele groep bestaat uit drie muzi-
kanten, die werden aangevuld met drie 
muzikanten. daar was onder ander Stef 
Van Uytvanck bij en Maarten lootens, 
oude bekenden uit ‘t eynde. ook nikki de 
prijcker vervoegde het gezelschap. het 
concert was om te snoepen, niet voor de 
traditionele muziekliefhebber, maar wie 
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2 november 2013 >> Diab Quintet in Belsele
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’t EYSCHRiFt n°2/ verslag van wat geweest is

gerust een hedendaags potje muziek ver-
draagt, hoorde een perfect spelende groep 
van muzikanten die elkaar foutloos aan-
vullen. een prachtig uitgesponnen hur-
ricane (neil Young) bijvoorbeeld. toch 
was er het hoogtepunt (naar mijn gevoel) 
met het nummer ‘in My Arms tonight. Dat 
werd opgedragen aan de tijdens de voor-
bije nacht overleden Chris. die jongen 
was bevriend met veel van de muzikant-
en. Behalve het gestommel van kinderen 
werd het in het overvolle ‘t ey muisstil.
dit was een prachtig concert met fijne 
mensen.

We proberen de traditie van de Appel-
weyre’s terug op te starten en op vrijdag 
20 december kwam Marc Vandemoortele 
van Radio 1, vooral als vrijwilliger van den 
appel, ons enkele nieuwe en ook oude 
folkcd’s laten horen. een feyne uiteenzet-
ting die smaakt naar nog.  Steun muzi-
kanten en koop hun cd’s!

het laatste Baleynbal van 2014 werd op 
een intieme manier gespeeld door ‘Waar 
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is Boris’. lise en enide hadden hem noch-
thans bij, wij hebben hem niet gevonden. 
We waren te hard bezig met het voorberei-
den van het concert van olla Vogala dat de 
volgende dag doorging in de klavers. 
Voor sommige vrijwilligers was het een 

harde werkdag. toch was deze samen-
werking met het CC van Sint-niklaas 
opnieuw een schot in de roos. olla Vogala 
speelde trouwens een voortreffelijk con-
cert. 
We breidden nog een laatste concert aan 

’t EYSCHRiFt n°2/ verslag van wat geweest is
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’t EYSCHRiFt n°2/ verslag van wat geweest is

de reeks op maandagavond... piet decalf, 
de man van fijnbesnaard, kwam met zijn 
woonwagen/theater in het Waasland en 
dus ook bij ons.
het was een winderige maandagavond 
wanneer we op onze koer een prachtige 
houten woonwagen mochten ontwaren, 
de unieke plek waarin piet zijn voorstel-
ling ‘het streekinstrumentenmuseum’ 
pleegt te geven. er waren twee korte voor-
stellingen waarvan een 30-tal bezoekers 
mocht genieten. naast zijn onderhou-
dende zelfgebrouwde liedjes stelde piet 

aan het publiek, in een korte interactieve 
introductie, de hommel en de ukulele 
voor. terwijl het buiten stormde genoten 
heel wat mensen van zijn warme, ontwa-
penende show...
nog één wapenfeit in 2013... Jeugdhuis 
eglantier organiseerde een luide mars 
tegen zinloos geweld (n.a.v. de doodslag 
op één van hun medewerkers). Met het 
pas op gerichte percussiekorps van onze 
muziekclub lieten we Sint-niklaas horen 
dat we het helemaal niet eens met een te-
rugkeer naar de oertijd. 
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Eygalerij

’t EYSCHRiFt n°2/ tentoonstelling maart - april

We geven in onze muziekclub ‘t Ey om 
de twee maanden een kunstenaar de 
kans om onze bezoekers te verrassen 
met haar/zijn werk. Na de driedimen-
sionale werken van Ekkiz is het de beurt 
aan een jonge kunstenares uit Gent. 

onze tweede tentoonstelling van het jaar 
wordt verzorgd door lise Vanleberghe, 
een jongedame die afstudeerde aan het 
kaSk in Gent waar ze haar Masterdiplo-
ma in de animatiefilm behaalde. Sinds-
dien profileert ze zich als maker van ani-

Lise Vanlerberghe  / tekeningen en cartoons



23

matiefilms, cartoons, strips, illustraties, 
grafisch ontwerpen en websites. een hele 
mondvol moois ons dunkt én een goede 
reden om haar te vragen haar werk in onze 
muziekclub te komen tentoonstellen. 
dat lise een grafische duizendpoot is 
merk je al bij het bezoeken van haar web-
site www.lisevanlerberghe.com waar je 
kan gaan bewonderen wat er tot nu toe uit 
haar pen is gekropen. 

zo heeft ze ook tekeningen gemaakt voor 
de propere fanfare van de Vieze Gasten, 
een orkest waar ze accordeon bij speelt. ze 
post regelmatig humoristische cartoons 
over het leven zoals het is, vaak bekeken 
vanuit het standpunt van een muis, een 
vogeltje of een ander grappig figuurtje dat 
ons de kleine zeertjes en deugddoende 
feitjes uit het leven komen mededelen. 

Helemaal uit het (West-Vlaamse) leven 
gegrepen en zelfs in het West-Vlaams ge-
schreven…
lise’s werk kenmerkt zich door de dyna-
mische lijnvoering, een zeer persoonlijke 
stijl en dikwijls absurde humor. 

Voor haar tentoonstelling in ’t ey zal zij 
een gulle greep doen uit haar veelomvat-
tend werk, van cartoons tot stripverhalen 
en tekeningen. allemaal kleine pareltjes, 
kleine beestjes, kleine grapjes, uit de hand 
gelopen situatietjes,… 
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’t EYSCHRiFt n°2/ cartoon
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en na al dat buitenlands geweld, waarom 
eens niet een ‘eygen’ melodie! in principe 
dus iedere tweede en vierde vrijdag van 
de maand, maar wegens onze drukke 
kalender kan daar wat speling op zitten. in 
ieder geval ‘blazen’ wij verzamelen op de 
volgende vrijdagen:

agenda
Vrijdag 7 maart 2014 om 20.30 
ftf - tls
Vrijdag 21 maart 2014 om 20.30 
repetitie

’t EYSCHRiFt n°2/ huisorkest

fanteyfare
FTF - TLS
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’t EYSCHRiFt n°2/ vreywilligers

Else
net nie in suid-afrika nie...

Wie is Else?
ik ben else Vandaele, drieëntwintig jaar, 
63 kg, blond haar... Geboren en getogen 
in het Waasland, meerbepaald in Stekene. 
Maar sinds twee jaar nogal erg aan het 
globetrotten... 

Studeren?
deed ik niet graag. toch was Gent heel 
leuk, ik ‘studeerde’ er sociaal werk, ik ben 
dus nu sociaal assistente. Werkervaring 
heb ik in mijn studierichting nog niet 
kunnen opdoen, het werden benzinesta-
tions, beenhouwers en ook eens een au-
pair histoire en france.

Waarom?
tijdens mijn laatste jaar hoger onderwijs 
kon ik stage doen in Zuid-Afrika. ik werkte 

er in de ‘SaVf’, wat staat voor de ‘Suid-
afrikaanse Vrouefederatie’. ze noemen 
zichzelf een organisatie die instaat voor 
de familie van ‘Wieg tot dood’. Ze bieden 
een heel pakket aan zorg: van bejaarden-
huizen tot pleegopvang en traumacentra 
voor tienermeisjes. 

Confronterend?
Mmm, het verschil tussen arm en rijk is 
frappant.    Verschillende sociale klasses 
leven quasi onverschillig naast elkaar. 
ook moet je een criminaliteit-alarmbel 
hebben.  als je gaat fietsen ben je - en het 
lijkt om te lachen - best voor het donker 
terug... het is soms nogal verkrampend.
en tot overmaat van ramp kwam ik er Ste-
phan tegen... hij bracht me op een avond 
naar huis met zijn wagen (da’s super han-
dig) en we zijn aan elkaar blijven plakken.
ik vertrek half februari terug, deze keer 
voor tien maanden. niet alleen om bij 
Stephan (die trouwens ook meehielp op 
de nieuwjaarheyppening) te zijn, maar 
ook om opnieuw te werken bij ‘earthlife’; 
een van de weinige milieuorganisatie’s in 
Zuid-Afrika. ik was jarenlang voorzitter 
van de JnM (Jeugdbond voor natuur en 
Milieu) in het Waasland. Al leef ik op grote 
voet door al die reizen, de toekomst van 
onze planeet ligt me nauw aan’t hart.

Muziek en hobby? 
ik speel sax en heb er een carrière van 
twee jaar opzitten bij de fanteyfare. M’n alt 
is wel aan herstelling toe, maar aangezien 
mijn centen naar vliegtuigtickets gaan... 
nu ik zo hier én daar ben geniet ik intens 
om bij mijn familie te zijn en af en toe te 
komen meehelpen met m’n zus Jana in ‘t 
ey...  
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’t EYSCHRiFt n°2/ demobespreking

demobespreking
supperbelle - valding

deze cd van ‘Band of eli’ kreeg het epi-
theton ‘dressed’ mee omdat het oorspron-
kelijke trio werd aangevuld met een aantal 
andere musici. elie de prijcker (gitaar en 
stem), Steven hebb (bas) en drummer Jor-
is de Bock kregen bij hun tweede muzikale 
geboorte de steun van Maarten lootens 
(klavier) Steph Van Uytvanck (mondhar-
monica) en niki de prijcker (gitaar).
zij spelen hier 6 liedjes waaronder twee 
klassiekers: Saint-James infirmary Blues 
en like a hurricane van neil Young. de 
andere vier zijn zelf gemaakt en doen in 
bezieling niet onder voor de covers. de 
krachtige en juiste stem, perfect uitge-
voerde en feilloos samengespeelde mu-
ziek laten bij mij echt een diepe indruk na. 
Welke stijl je hier moet opplakken is moei-
lijk. Blues, rock, funk, jazz … het komt al-
lemaal aan bod en versmelt zich tot een 
mooi afgeronde eigen klank. Maar ook in 
’t echt staan zij stevig op hun pootjes, dat 
bewezen zij onlangs nog op één van die 
zalige ‘t ey-zondagnamiddagen. 

krommekeer is de naam van een klein dorp- 
je bij aalter én de naam van een prachtig 
straalplaatje, vorig jaar verschenen. in 23 
korte en langere taferelen weten deze ge-
dreven muzikanten de aandacht van elke 
attente  luisteraar te boeien, elke gespeelde 
noot zal de gevorderde muziekliefhebber 
vastpakken. de cd is zuiver akoestisch 
opgenomen en mooi gemixt, ingepakt 
in een fijn hoesje met nogal onduidelijk 
leesbare letters, maar wie daar op let is 
ne zagevent. opgepast: dit is niet voor 
doetjes. Verwacht vooral geen gestroom-
lijnde achtergrondmuziekjes. alle mo-
gelijke manieren om aan trompet en cello 
klanken te ontlokken worden hier op een 
zwierige manier toegepast. naast het 
prachtig instrumentale timbre van deze 
twee doorwinterde spelers wordt ook al-
lerlei bruitage en stemgeluid gebruikt. op 
die manier wordt je meegevoerd naar dui-
zenden klankpaletjes die altijd origineel, 
ernstig en dikwijls komisch overkomen. 
Méér dan boeiend!
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’t EYSCHRiFt n°2/ reylen en zeylen

reylen & zeylen
huisinformatie

Doel
’t ey is een muziekclub met brede artistieke 
interesses. We organiseren culturele ac-
tiviteiten met een abnormale aandacht 
voor folk-, wereld- en volksmuziek. ook 
tentoonstellingen, lezingen, workshops, 
musiceren en zangavonden staan op het 
menu. optredens in eigen Beheer (oB-con-
certen) én Sjapoo-Concerten geven kansen 
aan beginnende groepen en projecten.
Respect is het woord dat op de werking 
z’n licht laat schijnen... Met aandacht voor 
muziek probeert ’t ey z’n steentje bij te 
dragen tot een verdraagzamere wereld. 
 ’t ey is een pluralistische muziekclub.

Werking, meewerken? 
’t ey werkt op dit ogenblik dankzij 1 en een 
3/5 gesubsidieerde werkkracht, enkele 
vaste, maar vooral veel losse vrijwilligers. 
Vaste medewerkers gaan een engagement 
aan, nemen een verantwoordelijkheid op 
en maken daarom deel uit van de stuur-
groep die maandelijks vergadert.
losse medewerkers die vrijblijvend en 
af en toe meewerken, worden uitgeno- 
digd op het beraad. We proberen het vele 
werk netjes te verdelen (tappen, poetsen, 
publiciteit, onderhoud, winkelen, admini-
stratie, verbouwing, tuin, boekhouding, 
materiaalbeheer, promotie, website on-
derhouden,...).
Vele handen maken niet alleen het werk 
lichter maar vooral ook aangenamer... We 
zoeken mensen die ons op een structurele 
en gemotiveerde manier willen helpen...

Geld om te boeren?
z’n werking financieren probeert ’t ey 
door middel van de uitbating van z’n foy-

er. daarnaast krijgen we ook steun van de 
Stad Sint-niklaas en de provincie oost-
Vlaanderen. Sinds 2007 is ’t ey structureel 
erkend door de Vlaamse Gemeenschap als 
muziekclub en krijgt het een tewerkstel-
lingstoelage. 
We hebben daarenboven enkele gewaar-
deerde sponsors die het kleinschalig or-
ganiseren mogelijk maken... en regel-
matig doen nobele mecenassen een duit 
in het zakje. Uiteraard helpen onze leden 
ons te overleven d.m.v. hun lidgeld, dat 
we dankbaar gebruiken voor druk en ver-
zending van dit tijdschrift.

Leden en concerten? Reserveren?
leden hebben doorgaans 2 euro korting 
tijdens concerten. de foyer is tijdens con-
certen enkel toegankelijk voor concertbe-
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’t EYSCHRiFt n°2/ reylen en zeylen

zoekers. na het concert is iedereen weer 
welkom. een tweede deel meepikken aan 
verminderde prijs is ook mogelijk. de toe-
gangskaart is voor niet-leden tevens hun 
één-avond-lidkaart. We raden aan om te 
reserveren. de dag van het concert zelf 
kan dat ook nog, maar het biedt geen ga-
rantie op een plaats. We behouden ons het 
recht voor om tickets die niet afgehaald 
zijn een kwartier vóór aanvang van het 
concert te verkopen. Geef ons een seintje 
als je later komt! Conform de wetgeving 
mag in ’t ey niet gerookt worden.

Huisreglement...
onnodig te zeggen dat alles om respect 
draait? 
hou er ook gewoon rekening mee dat 
de tapper van dienst reeds een dagtaak 
achter de rug heeft of gewoon z’n week-
end opoffert om jou te bedienen. toch 
ook belangrijk: onze concerten zijn mees-
tal luisterconcerten. Rustig keuvelen aan 
de bar is leuk maar niet tijdens een luis-
terconcert. en ja, soms is het anders: een 
Baleynbal, een Schotse doedelzakband, 
een bluesgroep... We rekenen op je gezond 
aanvoelen...
Jammen en zingen kan - graag zelfs - 
maar liefst na ’t concert en mits een seintje 
te geven aan de tapper van dienst. dan kan 
zij/hij de muziek stopzetten om zo je crea-
tiviteit alle kans te geven. o ja: onze piano, 
gitaren en andere instrumenten zijn geen 
‘speelgoed’...

Lidkaart verplicht?
omdat we ook van de kant van onze be-
zoeker een inspanning verwachten, werk-
en we met dag- of jaarlidkaarten. 
dit is niet zo een onoverkomelijk pro- 
bleem noch een financiële ramp als je zou 
denken; onze lidkaarten kunnen tegen 
zeer democratische prijzen aangekocht 
worden.
Je stort je lidgeld op rekeningnummer 
850-8854852-11 van vzw ’t ey, of je koopt 
je lidkaart aan de inkom of wanneer de 
foyer open is... 

Je lidkaart kan je vervolgens opvragen aan 
de inkom of aan de toog van de foyer. 
let op: we sturen je lidkaart niet op...

Tweede lid met ’t zelfde adres... 
of een derde, vierde,... persoon die op 
hetzelfde adres gedomicilieerd is, betaalt 
de helft van het op dat moment geldend 
tarief. opgelet, een -22-jarige kan geen 
eerste lid zijn (sorry, mama en papa).

Hoeveel kost het?
een lidkaart 2014 kost (vanaf dec. ‘13):
-voor een eerste lid 10  euro
-voor een tweede lid 5 euro

Tot en met 21 jaar?
om ons alternatief bereikbaar te maken 
voor jonge mensen hanteren wij nog 
steeds jeugdhuisprijzen voor jongeren... 
dit wil zeggen dat een lidkaart voor wie 13 
is en maximum 21 (dus géén 22...) slechts 2 
euro kost. Min-zestienjarigen komen wel 
met een volwassen begeleider.

Eenmalig bezoek?
ook op dit gebied proberen wij ons zo toe-
gankelijk mogelijk te maken... Wie géén 
lid is en toevallig langskomt, kan voor één 
avond lid worden. een daglidkaart kost 0,5 
euro. 

Erelid?
Je mag je waardering voor onze muziek-
club niet onder stoelen of banken steken. 
dus mag je ook 50 euro of meer storten en 
dan word je erelid. Je krijgt dan een ster-
retje op je lidkaart en voorlopig alvast veel 
dank van onze vrijwilligers... 

Meehelpen?
We hebben een fantastische gemotiveerde 
ploeg en omdat onze passie voor muziek 
grenzenloos is... zoeken we geëngageerde 
vrijwilligers die mee willen helpen om dit 
professioneel podium mee vorm te geven. 
Contacteer het secretariaat, spring eens 
binnen of vraag info aan een vrijwilliger...
03/772 11 93
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radio nú
door frank pollet

een mens die zichzelf nooit tegenkomt, 
staat stil.
tot die vaststelling ben ik gekomen toen 
ik daarnet mijn stukje uit ’t eyschrift van 
oktober 2013 herlas. daarin betreurde ik 
onder andere de teloorgang van de visu-
aliteit en de tastbaarheid van de muziek. 
aan het eind van het cursiefje draaide ik, 
bij wijze van protest / statement een vi-
nylplaat op mijn thorens (uit 1977), met 
kabeltjes aangesloten op een Quad 33 
voor- / 405 eindversterker (uit 1975) die op 
hun beurt met Van den hul speakerkabels 
verbonden waren met twee audiostatic 
eS-100-elektrostaten.
deze opstelling behoort inmiddels tot 
mijn geschiedenis, jawel.
toen ik eind vorig jaar voor VaB-Magazine 
een artikel over streaming audio maakte, 
en heel veel fraais ter beluistering in onze 
woonkamer haalde, wist ik niet dat dit 
zulke ingrijpende gevolgen zou hebben. 
een tijdlang waren pakjesdiensten kind 
aan huis, want zonden fabrikanten hun  
mooiste speeltjes naar me op: logitech, 

Bose, denon, Cambridge streelden hier 
tijdelijk oog en oor. 
helaas kreeg ik ook uitzonderlijk excel-
lents van Sonos in huis. Uiteraard bleek de 
pR-dame van deze firma bijzonder sterk 
in verleiden. ‘ik zal je tweemaal de PLAY:3 
laten opsturen, en natuurlijk is de plaY-
BaR de moeite van het beluisteren waard. 
Geen probleem, ik laat het allemaal bezor-
gen.’
Mijn portemonnee vervloekt de dag dat 
ik voornoemd moois van Sonos heb uit-
gepakt. aanvankelijk met enige scepsis, 
maar die smolt, als sneeuw voor de cen-
trale verwarming. hoe meer ik muziek 
via de Sonos-apparatuur afspeelde, hoe 
meer ik in de ban raakte van klank én per-
spectieven. hoe ik me ook verzette tegen 
de steeds prominentere plaats van mp3’s, 
hoe meer ik voelde dat ik uiteindelijk het 
onderspit zou moeten delven. televisie-
kijken werd een avontuur toen dynamisch 
geluid de kamer rond werd gestuurd. en 
uiteindelijk was het zwaar tegen mijn zin 
dat ik de hele Sonos-zwik weer inpakte en 
aan de vriendelijke dame van de pakjes-
diensten overhandigde.
even nog dacht ik, naïefweg, dat mijn 
liefde voor Sonos het surrogaat van affec-
tie voor een tijdelijke minnares zou zijn, 
en dat mijn Ware Liefde bij mijn goede 
oude bekabelde hifiketen lag. Maar drie 
dagen nadat ik afscheid van Sonos had 
genomen, kwam ze hier opnieuw de ka-
mer in. om er te blijven. dat ik ook in een 
SUB heb geïnvesteerd, maakt de pret echt 
wel compleet. ik beleef nu dagelijks inter-
netradio (Mysterium!), mp3’s én televisie 
met een ongehoorde gretigheid.
Maar de wereld blijft draaien, en enkel 
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wie stilstaat komt zichzelf nooit tegen. in 
voornoemd stukje voor dit ’t eyschrift for-
muleerde ik ook mijn scepsis tegenover 
streamingdiensten zoals Spotify en deez-
er. Vorige maand ontving ik een mailtje 
dat mijn aandacht trok: ik mocht één 
maand lang geheel en al gratis Qobuz uit-
proberen. Weinig opzoekwerk leerde me 
dat deze streamingdienst –jawel– omwille 
van de uitzonderlijke geluidskwaliteit én 
kwantiteit van zijn aanbod een samen-
werking met Sonos aangegaan was. ik 
wilde het mailtje deleten, toen ik dacht: 
pollet, ben jij een ouderwetse zak of wil 
je tenminste uitproberen wat deze tijden 
aan vernieuwing te bieden hebben? de 
Qobuz-mail bleef twee volle weken lang 
in mijn ‘Postvak in’ zitten. Maar het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan. ik ben een 
leergierig mens, maak ik mezelf wel eens 
wijs. en jawel, weerom vervloekt mijn 
portemonnee de dag dat ik besliste om 
me als tijdelijke nieuwe Qobuz-gebruiker 
te registreren. 17.000.000 liedjes onder 
je vingertoppen, het is niet niks. en alle 
muziek wordt gestreamd in onberispelijke 
cd-kwaliteit. Je tikt de naam van je favo-
riete artiest in, bekijkt welke albums er ter 
beschikking zijn, bladert door het booklet, 
en luistert, luistert, luistert. intussen kun 
je ook zien welke artiesten er verwant zijn 
aan de gekozen zanger(es) of band. kort-
om, een wereld gaat voor je open. het leek 
te mooi om waar te zijn. ik dacht: ik ver-
schalk Qobuz met wat obscure ar-tiesten. 
Maar Qobuz bleek bijvoorbeeld beide 
(magnifieke!) platen van Jan Swerts in de 
aanbieding te hebben. Rebekka Bakken: 
alles in huis. de derde Symfonie van hen-
ryck Górecki? hoeveel versies wil je? eva 
de Roovere (alles), laïs (lenski): alles. am-
brozijn, olla Vogala, jawel. annika hoydal: 
ook! Zelfs wie zot is van Will tura komt 
overvloedig aan zijn trekken. 
is Qobuz helegans compleet? Hm, toch 
niet. een referentieplaat voor audiofie-
len, ‘famous Blue Raincoat’ van Jennifer 
Warnes, is in geen velden of wegen te be-
speuren. de noorse popdiva kari Bremnes 

komt er met wat losse flodders bekaaid 
van af. anna Von hausswolff? nauwe-
lijks te zien. Maar toch zal ik na de gratis 
proefperiode elke maand graag 9,95 euro 
betalen om op elk moment van de dag 
bijkans de hele muzikale wereld aan mijn 
vingers te hebben. zoveel muziek kan ik 
anders niet betalen. en Qobuz houdt de 
verleiding weg om illegaal te downloaden. 
Mooi, toch?

’t Laatste Woord / column
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b e l s e l e  •  s i n t- n i k l a a s w w w. t e y. b e 

cd-voorstelling > schitterende folk uit frans-vlaanderen

25 jaar op de planken en uit de streek

folk uit de denderstreek

met gepoetste schoenen uit quebec

blue & black zebra

electronische ierse lounge folk

jong folkduo uit asturië

hedendaagse dance folk

paasconcert met liederen over ‘den grooten oorlog’

concert

OB-concert

concert

concert 

concert

concert

CONCERT

baleynbal

CONCERT

ormuz

timebell 

roots

de temps antan

hamon martin

superbelle

mapi & elias

cecilia

Coope boyes & simpson

verwacht
vr > 28 maa > 21u00

Za > 29 maa > 21U00

vr > 4 apr > 21U00

z0 > 6 apr > 21u00

vr > 11 apr > 21U00

za > 12 apr > 21U00

vr > 18 apr > 21U00

za > 19 apr > 21U00

z0 > 20 apr > 16U00

Ko u t e r m o l e n s t r a a t  6 b  •  9 1 1 1  B e l s e l e  •  0 3 / 7 7 2  1 1  9 3  •  W W W. T E Y. B E

de foyer is normaliter open op vrijdag vanaf 20.00 uur, omdat er ‘iets’ te doen is. tijdens de concerten
is de foyer gesloten voor niet-concertbezoekers (na het concert terug open mits (dag)lidkaart).


