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Ps. Wees gerust, we worden nooit echt volwassen. We gaan dat heerlijke
kind in ons niet in de hoek zetten.

Mong

Wat een fantastische bende, wat een dynamiek, wat een enthousiasme.
Nee, jullie moeten mij niet zomaar geloven.
Kom gewoon eens langs en maak het zelf mee.
De koffie is klaar, altijd.

Ik mag nog graag de donderdagse teamvergaderingen volgen.
Dan zit ik stil (echt waar), ik luister en ik geniet.

We wilden het kloppend hart van de wijk worden.
Daar is nog veel werk aan.
Maar het hart in het Pierkespark klopt wel, en hoe!

De Propere Fanfare vierde al haar vijftiende verjaardag.
Fixatief blaast dit jaar de 15 kaarsjes uit.
Zoveel revues, café chantants, zaal-, straat- en parkactiviteiten,
het tiende bomfestival komt eraan…

Ongelooflijk wat op die 18 jaar gerealiseerd en georganiseerd werd.
18 jaar betekent minstens 18 projecten, maar het waren er veel meer
dan één per jaar.

Ons boorlingske wordt verdorie 18!
Volwassen heet dat.
Voor iemand van 9 is 18 oud, maar deze jongen is 72 en kijkt met
heel veel liefde naar het snotneusje van 18.
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Vuile klap

In oktober 1971 speelden De Vieze Gasten een eerste voorstelling
in ons eigen anarchistisch buurthuis in de Sleepstraat.
48 jaar later mag ik nog altijd zingen en vertellen samen met mijn
dochter Tamara en De Illustratie, vier schatten van muzikanten.
Maar kijk, in 2001, op onze dertigste verjaardag, werd ons sociaal-
artistiek project in de Brugse Poort ‘BIJ’ De Vieze Gasten’ gedoopt.

La vie est belle,
Maar ’t gaat zo snel!

Lieve mensen,
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je voor vier voorstellingen naar keuze de gewone prijs en krijg je de vijfde er gratis bovenop. De buurtpas is
strikt persoonlijk en reserveren blijft
een must.
›› UitPAS: bij Bij’ De Vieze Gasten kan
je je UitPAS gebruiken. Ruilvoordeel:
vijf punten = een drankje van € 1,5 OF
30 punten = een exemplaar van het
fotoboek ‘Brugse Poort Gefixeerd II’.

T

dvg@deviezegasten.org

+ 32 (0) 9 / 236 23 02

facebook/BijDeViezegasten

W www.deviezegasten.org

E

F
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Zeg onze papieren nieuwsbrief op door te mailen
naar dvg@deviezegasten.org en volg ons op onze web
site www.deviezegasten.org en/of schrijf je in voor
onze online nieuwsbrief voor de laatste nieuwtjes.

Wij denken aan het milieu. Jij ook?

+ 32 (0) 9 / 237 04 07

Haspelstraat 31, B – 9000 Gent

Bij’ De Vieze Gasten vzw

INFO & RESERVATIE

PRAKTISCH
›› De deuren gaan open een half uur voor aanvang van de voorstelling.
›› Plaatsen worden tot aanvang van de voorstelling bijgehouden.
›› Wanneer de voorstelling start kan je niet meer binnen in de zaal.
›› Bij annulatie graag een seintje via dvg@deviezegasten.org of 09 237 04 07.

Opgelet! Buurtpas, UitPAS en andere reducties zijn niet cumuleerbaar.

PRIJZEN & REDUCTIES
›› Muziek, theater, comedy & projecten
€ 10 – € 12 – € 14
€ 6 : -26, 65+, vervangingsinkomen, oKo-lid
€ 2 : UitPAS met kansentarief
›› Familie
€ 6 (volwassenen) of € 4 (kinderen)
›› Buurtpas
Inwoners van de Brugse Poort kunnen de
buurtpas aanvragen. Met deze pas, gratis
af te halen én geldig voor één jaar, betaal

Reserveren kan vanaf maandag 9 september 2019 om 10.00 u via onze
website of telefonisch. Eerder gemaakte reservaties worden niet opgenomen.
Op www.deviezegasten.org en www.facebook.com/BijDeViezeGasten vind je
de laatste updates en wijzigingen.
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Maarten, verantwoordelijke techniek en gebouwbeheer

Wat blijkt? Tegen de verwachtingen in, is de drempel om ergens te
geraken gevoelig verlaagd. Er staat altijd een wagentje opgeladen achter de hoek en ook elektrische camionettes zijn vlot beschikbaar. Zelfs
financieel bleek het een meevaller: met alle kosten – en mijn akkefiet
je met treinbielzen dit seizoen meegerekend – is de factuur na een jaar
één derde goedkoper. Mission accomplished.

Moedig (en bescheiden) als we zijn, hebben we toch de sprong
gewaagd en naast een groepsabonnement bij Cambio, hebben we ons
ook aangesloten bij Partago. Die laatste is een Gentse coöperatie die
exclusief met elektrische wagens werkt, met hun hoofdzetel in de
Brugse Poort.

Als vzw hadden we er ook genoeg. Onze knalrode camionette met ‘PAT
DE ROTS’ op z’n flank geschilderd, we konden er moeilijk afstand
van doen ondanks de torenhoge kosten, de uren van het proberen starten en de zwarte rook als het dan lukte. Logistiek is de hartslag van
een organisatie, en compromissen voorstellen doet al snel mensen
steigeren. Als vloeken in de kerk.

Eén zo’n alternatief (hou u vast) is autodelen. Het onderwerp aan
snijden in een doorsnee gezin voelt soms als vloeken in de kerk: Vooral de generatie die ermee opgegroeid is, is niet bereid afstand te doen
van hun uit de kluiten gewassen diesel. Ze denken er nog niet aan, en
hun argumenten zijn talrijk, ook al zijn ze niet altijd juist.

Om de schade te beperken moeten we soms grote moeite doen. Ons
dieet, onze kledij, onze reisgewoonten, vaak kan het ecologischer of
ethischer, maar onze haren gaan rechtop staan als we opgelijst krijgen wat de alternatieven zijn.

We leven in een wereld van ruimtevaart en gestreepte tandpasta,
maar toch slagen we er niet in om de mens, hoe voorzichtig die ook is,
klimaatneutraal te maken. Het grootste verschil dat we kunnen maken, is nooit geboren worden. Dat hebben we alvast mooi verprutst.

Duurzame Gasten
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Projecten
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*enkel voor bewoners van de Brugse poort

De buurtpas kan je ophalen op onze bureau of aan de kassa.
Wil je graag een affiche ophangen? Stuur dan een mailtje met je adres
naar charlotte@deviezegasten.org of spring eens binnen.

•• je met je buurtpas je vijfde bezoek aan een voorstelling gratis krijgt? *
•• als je een maandaffiche ophangt, recht hebt op 1 gratis voorstelling?*

Hé wist je dat…

www.deproperefanfare.be
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Genoeg ervaringen, indrukken en hilarische toestanden op om op 8 en 9 november 2019 een redelijk verrassend ‘fin de saison’ weekend te presenteren.
Wat er daar te zien en te beluisteren zal zijn, daar moeten we nog eens goed
over nadenken. Maar je kent ons, dus hou je vast aan de takken van de bomen.

De Propere Fanfare heeft een onwaarschijnlijke zomer achter de rug. Met
erg gesmaakte concerten op festivals en allerhande feestjes in Oostende (2x),
Marke, Ruddervoorde, Eeklo, Landegem en natuurlijk in Gent (4x). Daarbovenop was er de reis naar Bretagne, een reis om nooit meer te vergeten
(schrijven we de dag voor ons vertrek). We spelen er 7 concerten op evenvele
mooie plekken, waar er gedanst en gefeest zal worden als zelden tevoren.

De Propere Fanfare

Heb je interesse? Geef ons alvast een seintje en we houden je verder op de hoogte.
Je kan ons bereiken via mark@deviezegasten.org of kom gewoon eens langs.

Wouter Vandenabeele en Martin Balogh zijn de begeleiders. Er wordt gerepeteerd bij Bij’ De Vieze Gasten. Dit seizoen zal de aanpak enigszins gewijzigd
worden. De formule ligt nog niet helemaal vast, maar er zal veel en gevarieerde muziek gespeeld worden en er zullen concerten zijn.

De Gentse Karavaan is een project van Madame Fortuna en Bij’ De Vieze
Gasten met Roma en niet-Roma muzikanten. Waarbij de cultuur van de
Roma en Oost-Europa steeds verder wordt verkend: muzikaal vooral, maar
ook met aandacht voor geschiedenis, de leefwereld van de Roma en de situatie op de dag van vandaag. Er zijn contacten met gelijkaardige initiatieven in
Kosice (Slovakije), Skopje (Macedonia) en Barcelona (Spanje).

De Gentse Karavaan

Zo worden ze helden voor het leven!

De Brede School en Bij’ De Vieze Gasten, allebei actief in de enige echte
Brugse Poort van Gent, nemen een diverse groep kinderen uit de wijk onder
de arm en maken hen via workshops, ateliers en bezoeken vertrouwd met de
meest diverse uitingen van kunst.

Onbekende wegen zullen ze betreden, ongekende plaatsen bezoeken, geheime
plekken ontdekken. Ze ontmoeten daar nieuwe mensen en leren nieuwe talen
begrijpen. Ze gaan aan de slag met verf en spuitbussen, met instrumenten en
micro’s, met camera’s en computers. Ze zullen groeien, nieuwe dingen leren
begrijpen, en slimmere, sterkere en mooiere mensen worden.

De Helden, dat zijn een groep van 15 kinderen, allemaal negen jaar jong, die
de grote wereld van de kunsten induiken. Niet vanzelfsprekend, want voor
hen is dat een hele nieuwe wereld. Drie jaar lang zullen ze samen kennis
maken met film, fotografie en schilderkunst, met theater, woord en muziek,
met dans, straatkunsten en circus.

De Helden

PROGRAMMA /

Voorstellingen

p. 14 – 31
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Heb jij een passie voor de wijk, al een tijdje een idee en wil je dit graag met
anderen uitvoeren? Maar zoek je nog een plek en wat ondersteuning? Aarzel niet
om met ons te komen praten. Onze projecten ontstaan uit mensen en hun ideeën.
Voor vragen of info, stuur gerust een mailtje naar michele@deviezegasten.org.

Dit seizoen bestaat Fixatief 15 jaar en we willen dit zichtbaar vieren in de
wijk. Heb je een idee? Laat het ons zeker weten want deze verjaardag moet
eentje zijn om nooit te vergeten!

15 jaar Fixatief

Heb je geen camera? Wij wel.
Heb je geen computer? Wij wel.
Kan je niet met Photoshop werken? Wij leren het je wel.
Spreek je niet goed Nederlands? Spreek dan beeldtaal.

Is fotograferen je passie? Bij Fixatief verenigen we fotografen allerhande en
van alle niveaus. Ze hebben één ding gemeen: een band met de Brugse Poort.

Fotograferen

Woord en beeld gaan hand in hand. Samen maken we beeldende teksten en
poëtische pixels.

Creatief schrijven

Cyanotype is een van de oudste fotografische procedés. Bij Fixatief maakten wij kennis met dit magische blauw. We organiseren regelmatig projecten met steeds prachtige resultaten. Zag je al ons fotogordijn, cd-hoezen,
postkaarten…?

Cyanotype

Fixatief is het fotocollectief van Bij’ De Vieze gasten. Wij denken in beelden
en zien dit ruim, woorden kunnen ook beelden zijn. Wij organiseren projecten
en streven ernaar om samen iets creëren met artistieke waarde. Wat we maken heeft altijd betrekking tot de Brugse Poort. Wij bieden ruimte aan iedereen. Als je ongelofelijk veel zin hebt om met anderen een project tot een goed
einde te brengen en gebeten bent door beeldtaal dan ben jij hier onmisbaar!

Fixawa?

een artistieke broedplaats voor woord en beeld

Fixatief

© Fixatief
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Freek De Craecker
& Femke Platteau

6 okt
Blabla Blues

20u00

Emim Mektepli

4 okt
Vuilen Turk

Emim Mektepli
WIPCOOP/MAP (#wipcoopsessions)
MET STEUN VAN

MET
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Geboren in Turkije, getogen in Gent. Volbloed Brugse Puurter,
tapijtendokter van beroep, big smile voor het leven. Voor al
die mensen die hem ‘Vuilen Turk’ hebben genoemd: gratis
kaartjes voor zijn voorstelling! Dankzij jullie heeft Emin een
bibliotheek aan hilarische verhalen verzameld: over Belgen,
Turken, Vlamingen, vreemdelingen en alles daartussen. Niets
in de handen, niets in de mouwen: alles waar gebeurd! Het decor voor zijn voorstelling is bij Bij’ De Vieze Gasten’, Brugse
Poort waar Emin is opgegroeid.

Emim Mektepli

Vuilen Turk

21u00

Umlaut

4 okt

JAAR

openingsweekend

4 > 6 okt
2019

18
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Tillie
erl Idris Ghyssaert
CONTRABAS, ZINGENDE ZAAG & ZANG Pieter Vanden Broecke
PERCUSSIE & ZANG Kurt Deramoudt
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© Yuri van der Hoeven

In een groot appartementsgebouw wonen verschillende figuren
samen. Ze zijn geplukt uit een lang vervlogen tijd. Samen leven
ze naast, bij, op, over, onder en zonder elkaar. Elk ploeteren ze
met hun alleen-zijn in een wereld waar alles mogelijk lijkt. Ze
raken verstrikt in een zoektocht naar connectie met elkaar,
zichzelf en hun omgeving.

Bla Bla Blues is een absurde, beeldende voorstelling voor kinderen vanaf 8 jaar en hun families.

“Bla bla bla bla, bla bla blablaa, blabla. Bla bla blah blah
blaah! Bla bla bla bla, bla blaaa. Bla bla bleuh blah bla bla
bla? Bla blabla? Bla bla blablabla bla bla bla bla blaaa…
Bla bla blaaaa blah. Bla bla blaaa bla blah! Blah! Bla bla
blaha blahaha bla bla Bla Bla Blues!”

Freek De Craecker & Femke Platteau

Blabla Blues (8+)

www.facebook.com/UmlautGent

ZANG, PIANO, ACCORDEON & GITAAR Merle

ZANG, GITAAR, BANJO & KLARINET Sebastiaan

Umlaut is een eigenzinnig mini-orkest van Gentse bodem. Ze
brengen je songs, maar evengoed verhalen; van een bric-à-brac
wals, een kamikaze tango tot een hopeloos verdwaalde ballade.
Alles kan de revue passeren. De grote variëteit aan instrumenten zorgt voor een goed gevuld podium, maar draagt op de eerste plaats bij aan de unieke sound van dit gezelschap.

DECOR

GEMAAKT EN GESPEELD DOOR
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Femke Platteau en Freek De Craecker KOSTUUMS Jana Roos
Het Kabinet MUZIEK Jonas Detavernier, Willem-Alexander Langlet en Mathijs Steels
TECHNIEK Ole Ceenaeme COACHING Katrien Valckenaers en Frans Van der Aa
DRAMATURGISCH ADVIES Kristof Van Baarle ASSISTENTIE PRODUCTIE Celine Vanhoutte
PRODUCTIE One Eyed Jack vzw RESIDENTIESTEUN Biblab, WALPURGIS muziektheater,
fABULEUS, GC De Linde, GC De Kriekelaar, Gouvernement IN COPRODUCTIE MET ccHasselt /
Het LAB |Met ondersteuning van de Vlaamse Overheid, cc De Schakel en gemeente
Wetteren MET DANK AAN Productiehuis 4Hoog, KASK, de mama’s en de papa’s, Iven
Deduytschaver, Olivia en Jean-Pierre, Tante Rodica, Tom Goossens, Randi De Vlieghe,
Hugo DeBlock, Oma Marie-Louise Van Bellekes, Dr. Elly Belly, Griet Troch, e.a.
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Umlaut

www.celestialmekaniks.com

Met dit project willen ze aan nieuwkomers een unieke kans
bieden om hun Nederlands te verbeteren en zich artistiek
en sociaal te ontplooien. Het brengt mensen samen en opent
voor iedereen de deuren van de theaters in de stad.

Koerdisch cultuurfestival

https://cultuur.stad.gent/nl/artists/mustafa-aydin
19

Laat u helemaal onderdompelen in de Koerdische cultuur op
dit minifestival van kunst, literatuur, mode, keuken, dans en
muziek.
Vanaf 16 uur kunt u proeven van Koerdische hapjes en genieten van de kunstwerken van de Iraaks Koerdische kunstenares
Avin Kaki en de schilderijen van Yezidi-kunstenares Djamila
A ANVANG
Gassoian. Doorlopend is er vrij podium voor Koerdische muzi16.00 u
kanten en kunt u boeken kopen aan de boekenstand.
Het programma wordt verder gezet met een uiteenzetTICKE T S
ting over de Koerdische cultuur door mevrouw Karima Omar
€ 10 | € 6 | € 2
en een modeshow van Koerdische kledij. Vervolgens brengt
Ludo De Brabander kortverhalen en gedichten van Selhattin
Demirtaş, een populaire Koerdische politicus die sinds 2016 opgesloten zit in
een Turkse gevangenis.
Droom tot slot weg bij het concert van Bi HEVRE, de muziekgroep rond
Mustafa Aydin, een Koerdische Aleviet die opgegroeid is in Turkije. In de
Alevitische cultuur hoort muziek tot het dagelijkse leven. Mustafa is hiermee opgegroeid en zet zelf mee de traditie verder. Hij zingt vooral Anatolische
Koerdische en Turkse liederen en begeleid zichzelf op temburi (saz). Mustafa
speelt sinds enige tijd samen met twee ervaren flamencogitaristen Jan Van
Liefferinge en Bert Vermoesen, die beiden in Spanje bij verschillende flamencomeesters zich verdiept hebben in de flamenco. Daarnaast vervolledigt
Miran Güney de groep als percussionist en multi-instrumentalist. Miran is
net als Mustafa een Koerd afkomstig uit Turkije die diverse instrumenten bespeelt zoals khaval (herdersfluit), gitaar, daf, zang,… Samen speelt deze groep
hun eigen arrangementen van Turkse en Koerdische muziek.
De avond wordt georganiseerd door Mustafa Aydin, Koerdisch Instituut
vzw en Mesopotamié vzw.

OKT
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© Aurore Belot

Gent, Bij ‘De Vieze Gasten.
Gent en Stad Waregem (Internationale Samenwerking)
SPONSORS Minardschouwburg, Gaël Maleux Photography, Coppenolle drukkerij & print,
Zeven Vrije Dagen, Denys
MET DE STEUN VAN Stad

VZW CELESTIAL MEKANIKS IN COPRODUCTIE MET CVO

Galvita (Rusland), Angelina Balkaen (Oekraine), Benedicto González
Arévalo (Chili), Gladys Ongeri (Kenya), Harold Daniels (Ghana), Hermine Araqelyan
(Armenië), Jeverton Ledo (Brazilië), John Lester Aguila (Filipijnen), Joy Llano (Filipijnen),
Mohamed Shahada (Syrië), Nadya Kamil (Marokko), Owen McEldowney (Ierland), Sinan
Azzouz (Syrië), Qianjing Cui (China).
REGIE Sophie Cocheteux-Depraeter DRAMATURGIE Barbara Van Praet
MUZIEK EN GELUID Jean-Pierre Bouchard-Rees en Robert Leiner KOSTUUMS Naiara Beistegui
Idigoras LICHT Anthony Vermeulen DECOR Nic Geeraert FOTOGRAFIE Gaël Maleux

| €6 | €2

© Gael Maleux

‘Orakel’ is het tweede hartverwarmende theaterproject van
vzw Celestial Mekaniks, met een originele regie van Sophie
Cocheteux-Depraeter. Vijftien nieuwkomers die onze taal
leren, brengen volksverhalen, mythen en legendes uit Azië,
Europa, Afrika en Amerika in het Nederlands. In dit toneelstuk vertrekken we vanuit de ervaringen van de acteurs zelf
met de bureaucratie.

DEELNEMERS Anastasia

€ 10

TICKE T S

20.30 u

A ANVANG

OKT
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Orakel

| €4 | €2

www.circusplaneet.be

| €6 | €2

www.facebook.com/ASKANYI

ARTISTIEKE LEIDING

21

In de verte nadert een boot, een man kijkt toe. Een onbeschrijflijk gevoel van vreugde stroomt door zijn lichaam.
Eindelijk kan hij terugkeren naar het land waar hij ter wereld
kwam. Overspoeld door emoties duikt hij in zijn verleden. Hij
herinnert zich de moegetergde banneling die hij toen was en
hoe hij geluk en verlichting vond dankzij wijsheid en inzicht.
Dit is het vertrekpunt van Askanyi’s nieuwe creatie ‘Ainsi,
Libre…’ (zo, bevrijd), een repertoire gevuld met diepe en universele humanistische gedachten op grond van een niet te
klasseren muziek gebracht door een strijkkwartet en 3 vrouwenstemmen. Geïnspireerd door ‘De Profeet’, de beroemde roman van Khalil Jibran, nodigt het ensemble de toeschouwers
uit om muziek te ontdekken die kan worden omschreven als
een caleidoscoop van stijlen en invloeden. Zo worden bepaalde
passages uit Arabische gezangen gecombineerd met de Barok
muziek van Monteverdi. Andere momenten doen dan weer
denken aan de minimalistische muziek van Steve Reich in
combinatie met West-Afrikaanse ritmes.

© Sam Verhaert

Sebastien Paz Ceroni COMPOSITIES S. Paz Ceroni, Marie-Ange Teuwen,
& Laïla Amezian TEKST S. Paz Ceroni, Fréderic Mendes, Laïla Amezian, Marie-Ange
Teuwen MUZIKANTEN Laïla Amezian (zang), Nicole Letuppe (zang) & Marie-Ange Teuwen
(zang), Esther Lambrechts (viool), Sebastien Paz Ceroni (viool), Marijn Thissen (Altviool) &
Robrecht Kessels (cello)

€ 10

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

OKT
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Askanyi
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Een plezante avond verzekerd. De voorstelling start om 20u30
en duurt ongeveer twee uur. Er is een pauze voorzien.

Op vrijdag 18 oktober 2019 organiseert Circusplaneet de najaarseditie van de Funky Friday. Je kan genieten van kersvers
circustalent en oude rotten in het vak die hun kunsten komen
tonen op het podium bij Bij’ De Vieze Gasten. Dans, circus, muziek, clownerie, of een mix van dit alles,… alles kan en alles
mag.

Circusplaneet

Funky Friday

Ainsi, libre...

€6

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG
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Dansnamiddag

Derek & Renaud

vs Borremans & Spilliaert

€3

TICKE T S

incl. koffie & taart

Derek en Renaud Ghilbert
maakten in 2018 een cd waarop ze van gedichten van Jotie
T’Hooft en Arthur Rimbaud
pakkende liedjes maakten. Ze
speelden zeer geslaagde voorstellingen voor TAZ Oostende,
Kunstenfestival Watou, Minardschouwburg Gent, meerdere cc’s in Vlaanderen.

14.00 u

A ANVANG

© Sammy Van Cauteren

Derek & Renaud Ghilbert

€ 10

| €6 | €2
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A ANVANG 20.30 u
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TICKE T S € 12 | € 6 | € 2

ACCORDEON

PIANO

Carl Corcoran
Mars Moriau
VIOOL Jart Voortman, Guido Schiffer

MUZIKALE BEGELEIDING:

PRODUCTIELEIDING, LAY-OUT, BRUSSELSE

CONCEPT, COMPOSITIE, TEKST, DIRECTIE, VIOOL

23

Guido Schiffer
Luk De Boodt
TEKSTEN Guido Schiffer, Luk De Boodt, Jo Baeyens, Mars Moriau
EMOTIONELE Bandit de hond (Zinneke) / le chien
ZANG Fran Lomme, Inge Malevé, Lieve De Beir, Nicky Borremans, Rita
Van Wonterghem, Vera Janssens, Carine Vancauwelaert, Dominique Mys,
Linda Loos, Mieke Debusschere, Octavia De Buysscher, Ani Leroy, Jan
Delcour, Luk De Boodt, Michel Leyder, Guy De Staercke, Mark De Boodt,
Willem Bosmans

De zangers en zangeressen van De Zinnefolee brengen in hun
sappig Brussels dialect songs recht uit het hart. Op eigen geëngageerde teksten in een interpretatie van gekende nummers
of nieuwe composities van dirigent Guido Schiffer. Steeds met
een schalkse knipoog naar Chanson en Driestuiversopera.

DE ZINNEFOLEE

Zingt de Zeuktocht!

MET

Hun nieuwe project is ‘Derek
& Renaud vs Borremans &
Spilliaert’ waarin ze een tiental schilderijen verklanken en poëtisch bezingen. Net als bij T’Hooft en Rimbaud, zit er ongeveer een eeuw tussen het werk
van Michaël Borremans en Léon Spilliaert, maar de tijd had of heeft geen vat
op hen. Het zijn allemaal kikkers uit dezelfde poel.

OKT
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I.S.M. Antennewerking Brugse Poort vanuit
LDC Ten Hove

Breng gerust buren, vrienden, … mee.

Dans je liever niet, kom gerust toch
af voor een gezellige babbel met koffie
en taart.

Antennewerking Brugse Poort en Bij’
De Vieze Gasten slaan de handen in elkaar en nodigen iedereen uit voor een
gezellige dansnamiddag op donderdag
24 oktober 2019.
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Muziekhuis Goeste Majeur

Muziekavond
TICKE T S gratis

A ANVANG 19.30 u

Elena Peeters

JohnyBoy

DUUR

| €4 | €2

NOV
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55 min.

€6

TICKE T S

15. 00 u

A ANVANG
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elena_johnyboy_DEF.indd 2

ELENA PEETERS

JOHNYBOY

24

18/03/2018 18:14

www.wimclaeys.be

Een ding kunnen we jullie al verzekeren: tzal vrie wijs zijn!

We laten de invulling van dit weekend volledig over aan Wim
Claeys. Voorlopig blijft het nog een verrassing. Hou onze website en Facebookpagina in de gaten voor verdere updates.

WIM CLAEYS

Verrassingsweekend met

SPEL

TEKST

BRUTAAL JONG naar Edward van de Vendel
Lieve Cornelis en Steve De Schepper
REGIE Walter Janssens

BRUTAAL JONG hanteert een oprechte, energieke speelstijl.
De spelers kiezen voor een heldere, directe taal in een sterk
verhaal vol poëzie en ontroering… en de opzwepende muziek
van de Talking Heads.

‘SSSST!’ gaat over verzinnen en in de knoop liggen met de
waarheid. Over elkaar graag zien omdat je bent wie je bent.
En over gewoon zijn en toch ook wel speciaal.

25

Geert vindt zichzelf maar gewoontjes. Straffer nog, hij vindt
zichzelf maar een ‘nulletje’. Hij is verliefd op Gerlinde, maar
denkt dat zij hem niet ziet staan. Tot hij op een dag een eikenhouten stoel opeet!
“Ik deed het voor jou Gerlinde, alleen voor jou!”
Vanaf die dag is hij speciaal voor haar.
Hij wordt zelfs wereldberoemd.
Tot het hem allemaal te veel wordt.

Een buitengewoon en ontroerend liefdesverhaal, geïnspireerd
op ‘Van de jongen die een eikenhouten stoeltje at’ (Edward van
de Vendel en Gerda Dendooven)

PREMIÈRE

BRUTAAL JONG

Ssst (6+)

TICKE T S € 12 | € 6 | € 2

A ANVANG 20.30 u

DRAMATURGIE

www.gewoonslak.be

Grotenhuis
Vandervost

TEKST EN SPEL

Elena Peeters COACHING Suzanne
Sebastian Müngersdorff, Rosa
SCENOGRAFIE Berten Vanderbruggen
LICHTONTWERP Sander Salden SOUNDTRACK Tom Tiest
AFFICHE Alexander Daems PRODUCTIE SLAK
CO-PRODUCTIE De Warande, De Nwe Tijd en hetpaleis

Johnyboy is een ijzersterke monoloog en een zoektocht naar schoonheid en antwoorden.

Drie jaar na haar voettocht naar
© Bart Van der Moeren
Rome zoekt ze de verbinding opnieuw op, op een iets minder evidente manier. Geen pelgrimstocht
dit keer, wel een bezoek aan de zwaarst bewaakte gevangenis van Texas. Daar
ontmoette ze drie pennenvrienden: eentje kreeg levenslang en de andere twee
de doodstraf. “Wie heeft het recht om te beslissen over iemand zijn leven?”,
vraagt de theatermaakster zich af. “Ik probeer vooral te tonen wat ik gezien
heb en breng mijn eigen twijfel in de voorstelling naar voren.”

Na haar ontwapenende voorstelling
ELENA (2015) brengt Elena Peeters
in Johnyboy verslag uit van een
roadtrip die je bij de lurven grijpt.

NOV
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Deelnemen is gratis, voorkennis niet nodig: enkel goesting om mee te doen
is van belang. Op www.goestemajeur.be vind je alle info.

Muziekhuis Goeste Majeur organiseert de komende maanden
opnieuw enkele nieuwe Muziekavonden.
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Muziekhuis Goeste Majeur

Muziekavond

Goestedoenders

Happy Together

© Tom Swijns

€ 10

| €6 | €2
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Khalid Benhaddou & Erhan Demirci
27

Khalid Benhaddou: Belg, Vlaming, Marokkaan en moslim. Het
zijn deze kernwoorden die hem omschrijven als persoon en
zijn identiteit vorm geven. Nadenken, analyseren, gerede twijfel en dialoog, vormen een combinatie die hem typeren. De islam is altijd een onderdeel van zijn leven geweest, een bron
van fascinatie en een nalevenswaardig voorbeeld. De kans
om de islam te duiden en te beschouwen vanuit de Europese
context van vandaag waarin hij zelf leeft, is zijn roeping als
imam. In het eerste deel legt Khalid zijn visie uit, met ruimte
voor dialoog en interactie. Nadien speelt Erhan een comedyset
waarin hij verschillende verwijzingen maakt naar (de lezing
van) Khalid. Door op zijn humoristische wijze feedback te geven zorgt dit voor opluchting in het publiek maar komt de
boodschap ook nog eens extra duidelijk over!

Khalid Benhaddou
& Erhan Demirci

TICKE T S € 6 | € 4 | € 2

De Goestedoenders TEKST EN REGIE Léonthine Van Wassenhove
Kim Rau en Marthe François MUZIEK Thomas de Smet
REGIE ASSISTENTIE

SPEL

Gij en ik en ik en gij
het levenslot heeft zo beslist
het moest zo zijn
dit is nu waar mijn plaatsje is hier aan jou zij
So Happy Together!

Het wordt een verhaal over vriendschap, knuffels, brompotten en nachtmerries maar waar, als je goed zoekt met je hart, je misschien wel het geluk kan
vinden.

In november pakken ze uit met
hun eerste theatervoorstelling. Ook
wel een beetje een musical maar
dan wel één met een extreem hoog
rock-’n-rollgehalte en uiteraard in
hun eigen Goestedoendersstijl.

U kent ze vast en zeker
wel, de vrolijke bende van de
Goestedoenders?! De kinderen die
hun hart en ziel uit hun lijf dansen
en zingen omdat ze zo houden van
het leven… en van u!

NOV

29
30

vr+ za
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TICKE T S gratis

A ANVANG 19.30 u

Deelnemen is gratis, voorkennis niet nodig: enkel goesting om mee te doen
is van belang. Op www.goestemajeur.be vind je alle info.

Muziekhuis Goeste Majeur organiseert de komende maanden
opnieuw enkele nieuwe Muziekavonden.

NOV

24
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Nils De Caster & Roland Van Campenhout
nodigen uit Ian A. Anderson

BASta!²

| €6 | €2

© Sammy Van Cauteren

| € 10 | € 2

Hun indrukken inspireerde hen tot Paradise Blues, een
uppercut met troost. Bij Het nieuwstedelijk maakte Jessa eerder Dagen zonder data. Met Paradise Blues gaat ze verder op
die ingeslagen weg. Deze keer versterkt ze haar associatieve
vertelstijl met een stevige dosis live muziek. Verwacht je aan
beeldend, beklijvend en sprankelend muziektheater.

Vanuit een gedeelde fascinatie voor menselijke verhalen, gaan
theatermaakster Jessa Wildemeersch en muzikant Steven De
Bruyn op zoek naar verschillende visies op het hiernamaals.
Als voorbereiding nemen ze enkele weken intrek in Huis
Perrekes in Geel, en komen al snel uit bij het hiernumaals.

28

www.jessa.be

Wildemeersch MUZIEK Steven De bruyn DRAMATURGIE Els Theunis
& Fien Leysen SCENOGRAFIE Saskia Louwaard FILM Julie De Clercq KOSTUUM Joëlle
Meerbergen FOTO Koen Broos MET DE STEUN VAN Het Vlaams Fonds voor de Letteren,
De Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Plantentuin Meise, Huis Perrekes vzw

TEKST EN SPEL Jessa

29

Steven De bruyn is een atypische harmonicavirtuoos, die met
El Fish, Virus B-23 en het groove-collectief The Rhythm Junks
zalen over de hele wereld veroverde. Hij verbaast steeds weer met zijn eigen
karakteristieke sound en stijl, die zigzagt tussen blues, free jazz en wereldmuziek. Zijn muzikale eigenzinnigheid leverde hem doorheen de jaren verschillende prijzen en fascinerende samenwerkingen (Roland, Zap Mama en
Raymond van het Groenewoud, …) op.

€ 12

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG
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Jessa Wildemeersch & Steven De Bruyn

Paradise Blues

€ 10

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

Jana Arns

DWARSFLUIT

Joris Vanvinckenroye

CONTRABAS

BASta! begon als het eenmansproject van contrabassist en componist Joris Vanvinckenroye. Joris creëert muziek door zichzelf live op te nemen
tot een orkestraal en filmisch geheel. Elementen van klassieke-, rockmuziek,
jazz en folk worden heel natuurlijk gecombineerd. Met fluitiste Jana Arns
wordt zijn contrabas-orkest sinds kort uitgebreid tot BASta!². Samen zorgen
ze voor een meeslepende soundtrack en brengen nieuwe, eigenzinnige muziek
zonder al teveel franjes en moeilijkdoenerij. Muziek die alle vooroordelen van
de kaart veegt!

DEC
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TICKE T S € 14 | € 6 | € 2

Nils De Caster, Roland Van Campenhout & Ian A. Anderson

A ANVANG 20. 30 u

MET

Dit vrolijke prettig gestoorde trio zal zorgen voor een niet te missen avond vol
Psychedelico Warm Wave from the Heart.

Nils De Caster & Roland Van Campenhout brengen folk, blues, country (from
all over the world & a few other planets). En voor deze avond hebben ze een
special guest, namelijk: Ian A. Anderson, een Engelse veteran singer-guitarist.

DEC

11
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Tiny Legs Tim

Melodium Rag XL

| €6 | €2

Stash

© Erwin De Keyzer
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Muziekhuis Goeste Majeur

31

TICKE T S gratis

A ANVANG 19.30 u

Deelnemen is gratis, voorkennis niet nodig: enkel goesting om mee te doen
is van belang. Op www.goestemajeur.be vind je alle info.

Muziekhuis Goeste Majeur organiseert de komende maanden
opnieuw enkele nieuwe Muziekavonden.

DEC

29

Muziekavond

Gunther Verspecht, HT Roberts, Bruno Deneckere, Nils De Caster en Niels Delvaux

zo

MET

Voor mensen die houden van muziek, muziek à la Ryan Adams, The Eagles,
Townes Van Zandt, Neil Young, Bob Dylan…

In 2005 doorgebroken met ‘Sadness’ welk sindsdien een vaste stek vond in de
top 100 van onze Belgische klassiekers. Tien jaar na het laatste album komt
er in oktober 2019 een nieuw STASH - full album. Op het moment dat dit artikel in druk gaat mogen we de titel van dit album jammer genoeg nog niet vrijgeven. Het album werd opgenomen in het najaar van 2018 waar Gunther Verspecht zich terugtrok in de oude kunstenaarssite ‘De Kluis’ in Sint Martens
Latem, samen met topmuzikanten/artiesten HT Roberts, Bruno Deneckere,
Nils De Caster en Niels Delvaux. Zoveel talent en klasse in één band niet enkel
op de plaat maar met nog méér vuur en passie op het podium, een mens zou er
lyrisch van worden...

Gunther Verspecht is één van die Belgische stemmen die je meteen herkent.

STASH, alias singer/songwriter Gunther Verspecht.

€ 12

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG
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www.tinylegstim.com

CONTRABAS

ZANG & GITAAR

Tiny Legs Tim MONDHARMONICA Steven Troch
Karel Algoed DRUM Frederik van den Berghe

Tiny Legs Tim brengt authentieke akoestische blues rond
één micro.
Op het vorig jaar verschenen album Melodium Rag gaat de
Gentse bluesman Tiny Legs Tim op zoek naar de pure essentie. In duo met Steven Troch (mondharmonica) nam hij live
A ANVANG
& direct 12 akoestische nummers op met behulp van één enke20. 30 u
le micro, een Melodium 42B uit de jaren ‘50. De reacties waren
TICKE T S
uitermate lovend en ook live werd resoluut gekozen voor de€ 12 | € 6 | € 2
zelfde akoestische aanpak.
Voor deze theater tournee gaat Tim nog een stap verder
en speelt hij met de volledige band akoestisch rond slechts
1 microfoon. De klank en ruimte die zo worden gecreëerd zijn van een natuurlijke schoonheid en zorgen voor een unieke auditieve ervaring voor het publiek. Zo direct, dynamisch, gedetailleerd en intiem klinkt live muziek nog
zelden.
Tussen de nummers door vertelt Tim over zijn passie voor de blues – hoe
die is ontstaan – en wat de muziek betekend in zijn leven.

DEC

20

vr

© Jeroen Hanselaer

in de Brugse Poort …

© Fixatief
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Meer weten? Neem contact op via annie@deviezegasten.org of spring eens binnen.
33

Dat kan! Bij’ De Vieze Gasten doet namelijk veel beroep op vrijwilligers.
Zonder hen zouden wij nooit kunnen doen wat we nu doen. Als vrijwilliger
Bij’ De Vieze Gasten kom je in een leuke en diverse groep van mensen terecht
en kan je gratis tal van projecten en voorstellingen bijwonen. Bovendien ben
je volledig verzekerd. Concreet zoekt Bij’ De Vieze Gasten altijd mensen om te
helpen in de foyer voor en na voorstellingen, voor promotioneel en administratief werk of occasionele klusjes.

Vrijwilliger worden?

Meer info over de schoolvoorstellingen?
Neem contact op met marielaure@deviezegasten.org.

Bij’ De Vieze Gasten organiseert op regelmatige basis schoolvoorstellingen
voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar. In eerste instantie krijgen de buurt
scholen uit de Brugse Poort de kans om in te tekenen op het aanbod: Bij’ De
Vieze Gasten werkt nu eenmaal buurtgericht. Dat betekent niet dat scholen
buiten de Brugse Poort niet kunnen intekenen: voor het aantal vrije plaatsen,
neem een kijkje op de site.

Schoolvoorstellingen

Contactpersoon: Joline Goossens – gezondheidspromotor WGC Brugse Poort

Vanaf september zal je de brochure terugvinden op onze website
www.wgcbrugsepoort.be en aan het onthaal van ons wijkgezondheidscentrum Brugse Poort (open tussen 8u en 19u30). De brochure zal ook verspreid
worden via verschillende organisaties in de buurt zoals het OCMW, Bij’ De
Vieze Gasten vzw, buurtwerk, de Kringloopwinkel, basisscholen, CAW… ”

In de brochure vind je een divers aanbod van sport- en beweegmogelijkheden
in de Brugse Poort terug. Van yoga tot balsport, van wandelen tot zwemmen,
voor oud en jong, zowel losse lessen als jaarreeksen… Voor elk wat wils! Zo’n
30 organisaties en/of activiteiten stellen zich voor in de brochure.

“In september komt de brochure ‘Sporten en Bewegen in de Brugse Poort’
2019 – 2020 uit. Ondertussen zitten we aan de 10e editie!

Sporten en Bewegen in de Brugse Poort

Voor info: 0479/798969 (Christine) − www.facebook.com/derodelotus

Meibloemstraat 18 (Meubelfabriek)
9000 Gent
Open elke donderdag van 13u tot 15u30

Naai-haak & breimoment van De Rode Lotus

Voor info: 0479/798969 (Christine) − www.facebook.com/derodelotus

Meibloemstraat 18 (Meubelfabriek)
9000 Gent
Open elke zaterdag van 10u tot 17u

Weggeefwinkel Rode Lotus

Ondertussen

Deze brochure werd gedrukt met vegetale
inkten en op ecologisch FSC-papier.
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V.U. MARIE-L AURE DEL ABY 
− BIJ’ DE VIEZE GASTEN VZW,
HASPELSTRA AT 31, 9000 GENT

D

EIN

Evelien Gillis – Goldmund.be
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facebook/BijDeViezegasten
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Fixatief

dvg@deviezegasten.org
W www.deviezegasten.org
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FOTOGRAFIE SFEERBEELDEN

Haspelstraat 31, B – 9000 Gent
T + 32 (0) 9 / 237 04 07

BIJ’ DE VIEZE GASTEN VZW

Haspelstraat 31 grenst aan het Pierkespark, te bereiken via de Haspelstraat en via de Reinaertstraat (verlengde Kastanjestraat). In het
Pierkespark worden onder geen enkel beding auto’s toegelaten.
Bovendien is een parkeerplaats vinden voor je wagen dikwijls onbegonnen werk én betalend. Gelukkig zijn er in en rond het park wel tal van
fietsstallingen en biedt het openbaar vervoer meer mogelijkheden dan je
denkt – zie hierboven.

…EN EENMAAL AANGEKOMEN

»» Vanaf het Sint-Pietersstation: neem tram 4 richting ‘Moscou’ (in de
Clementinalaan) tot aan de halte ‘Brugsepoort’. Daarna volg je de
Noordstraat over de brug, de Phoenixstraat in. Ga verder tot aan het
E. Seghersplein. Sla daarna links de Weverstraat in om dan de tweede straat rechts – de Aambeeldstraat – te nemen. Meteen daarna zie
je links de Haspelstraat. De ingang van Bij’ De Vieze Gasten is via het
Pierkespark.
»» Vanaf het Dampoortstation of het centrum: neem bus 38 of 39 tot aan
de halte ‘Brugsepoort’. Daarna volg je de Noordstraat over de brug,
de Phoenixstraat in. Draai de Weverstraat in. Daarna, zie hierboven.
Je kan ook bus 3 nemen en dan stap je af aan de halte ‘E. Seghersplein’.
Je draait de Weverstraat in – daarna, zie hierboven. Vanuit Drongen kan
je ons bereiken met bus 17 & 18.

Met het openbaar vervoer

»» Als je te voet of met de fiets komt vanuit het centrum (of verder) hoef
je enkel de fietsroute van Gent Centrum naar Mariakerke te volgen en
af te draaien aan de Phoenixbrug/straat. Rij of stap verder tot aan het
E. Seghersplein. Sla daarna links de Weverstraat in om dan de tweede straat rechts – de Aambeeldstraat – te nemen. Meteen daarna zie
je links de Haspelstraat. De ingang van Bij’ De Vieze Gasten is via het
Pierkespark.
»» Wie uit Mariakerke komt kan best via de Boomstraat – Gaaipersstraat
– Balsamierenstraat – Kastanjestraat tot aan het Pierkespark rijden of
wandelen. Dan neem je de ingang via de Reinaertstraat, doorheen het
poortgebouw.
»» Als je in Drongen of omstreken woont, dan is de eenvoudigste manier
via de Drongensesteenweg. Aan het eind draai je links de Ooievaarstraat
in en dan meteen rechts de Haspelstraat.

Te voet of met de fiets

Hoe ons te bereiken…

E.
G
SE
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