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Eva Herman

De muzikanten buigen, het publiek klapt. Er
wordt nog nagekeuveld, de dorpsbewoners begroe
ten elkaar. Het alledaagse abnormale zet zich ver
der, alleen is er wat veranderd zoals alles altijd ver
andert. Het gezoem van de stemmen doet de druiven
rijpen, dat weet ik wel zeker.

Er lijkt niet veel veranderd te zijn in het park, in dit dorp. De
mozaïeken liggen nog steeds waar ze liggen, de buurtjongens zit
ten nog steeds in dezelfde hoek, honden vliegen nog steeds niet. Het
dorp komt terug buiten, haalt opgelucht adem. ‘Is dit dan het zoge
noemde nieuwe normaal’ vraag ik me af. ‘Het nieuwe normaal’ is
een holle term, waarschijnlijk bedacht door een kantoorklerk die
hunkert naar een verlengd weekend. Alsof normaliteit bestaat?
Wie bepaalt wat normaal is? Heeft iemand ooit al een normaal
mens ontmoet? Geef me op zijn minst een voorbeeld van een nor
male situatie. En wat gisteren nieuw was, is vandaag alweer oud.
Toch? Het is niet alleen een holle term, er schuilt ook gevaar in. We
nemen het in de mond, we leggen er ons bij neer, we passen ons aan
maar weten eigenlijk niet wat dat zogezegde nieuwe normaal is, of
wie het invult? Wijzelf, doemdenkers, geitenwollen sokken, politici,
moraalridders, dorpelingen. Er zit ruis op. Geluk
kig zit op alles en in iedereen ruis. De wereld
gaat verder en probeert zich zo weinig moge
lijk te vergissen. In het abnormale huist de
verwondering.
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Vuile klap
De twee muzikanten spelen freejazz onder de druivelaar. Ik kijk
naar het paar dat danst op de muziek. Het paar maakt hoekige
bewegingen, de vrouw trapt af en toe op de tenen van de man. Er
komt een man op de fiets voorbij, gewikkeld in een knalrood klim
tuig dat net de grond niet raakt. Wat verderop zitten mensen aan
een glas bier te sabbelen, ze babbelen over dingen waar ik geen
weet van heb, misschien over het nieuwe normaal. De druiven han
gen te rijpen boven de piano. Versnelt freejazz het rijpingsproces?

Het alledaagse abnormale
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De Opgetoging

Het Bomfestival X

Het Bomfestival X

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

+ 32 (0) 9 / 236 23 02
dvg@deviezegasten.org
facebook/BijDeViezegasten

W www.deviezegasten.org
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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.
Betaling kan vooraf via overschrijving / contant of via payconiq aan de kassa
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

›
›
›
›
›
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Reserveren kan vanaf maandag 14 september 2020 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.

De uren van de voorstellingen worden later bekendgemaakt.
Er kunnen nog zaken in het programma wijzigen,
volg alle updates op onze website en Facebookpagina.

PROJECT
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Kalender

en €35 voor een hoodie.

€15 voor een t-shirt

Deze leuke
t-shirts
& hoodies
zijn te koop!

PROGRAMMA /

Projecten

Wees er snel bij want op is op!

De t-shirts en hoodies kunnen
aangekocht worden bij ons op kantoor
tijdens de werkuren (ma – vrij van 10u00
tot 17u00) of tijdens de voorstellingen.
Wil je graag eentje reserveren of
meer info? dvg@deviezegasten.org.

© Fixatief

p. 8 – 14
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Volg alle updates over het evenement op onze website en
Facebookpagina.

Wegens de Coronamaatregelen waren we genoodzaakt om het
BOMFestival X dat ging plaatsvinden in mei 2020 uit te stellen.
In september doen we een tweede poging.

Dat alles dan ook nog eens gratis. Meer info volgt.

*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?*
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Op zondag 27 september viert Fixatief, ons collectief voor
beeld en woord, zijn 15e verjaardag. Met een Opgetoging
door en een fototentoonstelling in de Kastanjestraat.

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 september 2020 ontploft
de boel: tientallen artiesten spelen dan hun voorstellingen,
concerten en performances in de huizen, tuinen, kelders en
zolders van bewoners van de Brugse Poort.

Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september 2020
organiseert Bij’ De Vieze Gasten het 10e BOMfestival. De
tiende (!) editie dus.

in en door DE BRUGSE POORT

Gratis KUNSTENFESTIVAL

Het BOMfestival X

Hé wist je dat…

gratis

TICKE T S

SEPT

25
26
27

vr > zo

8

A ANVANG 14u00

Komt dat zien, komt dat zien! Voor het eerst in de geschiedenis
trekt op zondag 27 september een opgetoging door de Brugse Poort.

Opgetoging

10

Maar je mag nu al en seintje geven bij interesse via mark@deviezegasten.org.
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Daarna begint De Karavaan aan euh… een nieuw seizoen. De oprichting van
een koor en een reis naar Kosice (Slovakije) zijn twee bijzondere nieuwighe
den. Wie zin heeft kan meedoen. Je hoort binnenkort hoe dat in zijn werk gaat.

Hoe dan ook, op vrijdag 25 september om 23u00 nemen ze het publiek mee op
hun unieke verkenningstocht doorheen Oost-Europese muziek.

De Gentse Karavaan speelt op Het BOMfestival X het openingsevenement van
het seizoen ‘20-‘21, het slotconcert, meteen ook het openingsconcert, van het
vorig seizoen. Want in dat vorige seizoen waren er helemaal geen concerten.
Klinkt bizar, maar dat was en is het ook.

De Gentse Karavaan

Maak dat mee!

Dit spelende, zingende en dansende muzikale equivalent van gestructureerde
chaos zal opnieuw te zien zijn op het Het BOMfestival X (zaterdag 26 septem
ber 16u00, Leiekaai) en op het Hear The Lamb evenement (De Bijloke op za
terdag 3 oktober).

De Propere Fanfare blijft ook met afstand de meest prettig gestoorde bende
muziek uit de Brugse Poort van Gent. Optreden was even niet meer aan de
orde, maar daar komt verandering in.

De Propere Fanfare

Fixatief, ons collectief voor woord en beeld bestaat al 15 jaar. Dit gaan we vieren in de
Kastanjestraat. Samen met de bewoners gaan we hun gevels en ramen transformeren tot
een expositie-ruimte en tonen beelden uit de Brugse Poort. Het resultaat wordt getoond
tijdens Het BOMfestival X.

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

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 ma
ken heeft altijd betrekking tot de Brugse Poort. Wij bieden ruimte aan ieder
een. 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?

Fixatief

Nadien kunnen we samen nog nagenieten in het Pierkespark.

En je bent van harte uitgenodigd om mee te lopen en te zingen en te dansen.
Want dansen en zingen zullen we, anders is het onze revolutie niet.

We vertrekken om 14 uur van het Fonteineplein tot in het Pierkespark en la
ten je zien en horen en proeven dat we niet tegen zijn maar voor; een revolutie!

Je hebt het goed gehoord: geen processie, geen stoet, geen optocht en geen beto
ging, maar een opgetoging.
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Sophie Cocheteux-Depraeter
Barbara Van Praet

CVOGENT I.S.M. BIJ’ DE VIEZE GASTEN EN VZW CELESTIAL MEKANIKS

TEKST EN TAALCOACHING

REGIE
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Migranten uit twintig verschillende landen spelen toneel om
hun Nederlands te verbeteren. Tijdens deze “open repetitie”
brengen zij de voorstelling “Het blauwe uur”. Verftinten ver
tellen verhalen en kleuren het geheugen. Welkom in ons gloed
nieuwe pop-up museum!

CVO

Het Blauwe Uur

Zo worden ze helden voor het leven!

De Brede School en Bij’ De Vieze Gasten, allebei actief in de Brugse Poort, ne
men 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.

Het tweede jaar van De Helden gaat in oktober van start. De Helden, een
groep van 15 kinderen, allemaal tien jaar jong, die de grote wereld van de kun
sten induiken. Niet vanzelfsprekend, want voor hen is dat een hele nieuwe
wereld. Drie jaar lang maken ze samen kennis met film, fotografie en schilder
kunst, met theater, woord en muziek, met dans, straatkunsten en circus.

De Helden

Heb je vragen of suggesties? Mail naar marlene@deviezegasten.org

Samen bedenken en maken we een nieuwe
Revolutie.

Blijf ons dan volgen op onze website en sociale
media want in september lanceren we een
oproep om deel te nemen aan een nieuw project.

Als je bereid bent om jouw verhalen en ideeën
daaromtrent te delen met anderen.

Als je in je leven ooit een drastische ommezwaai
hebt moeten maken.
Als je tijdens de lockdown tot het besef kwam
dat het tijd is voor verandering.

EEN REV(OL)U(TI)E

PROGRAMMA /

Voorstellingen

p. 16 – 29
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Wil je meedoen?
Repetities vinden elke
maandag om 19.30 uur plaats
bij Bij’ De Vieze Gasten.
Stuur een mailtje vóór je
binnenspringt naar
brugsepoortkoort@gmail.com.

Je hoeft geen speciale
vaardigheden te heb
ben, zangervaring is
helemaal niet nodig.
De ontmoetingen zijn
gericht op een warme
uitwisseling, een die
ons beweegt. Een
samenwerkingsproces
waarbij we vreugde en
veiligheid voelen.

We komen elk uit heel verschillende culturen, het is overbodig om inter
culturaliteit te bespreken. Ieder van ons heeft sowieso een mix van culturen
en kennis in zich.

Brugse Poort Koort is gericht op samen leren en creëren.
Maar vooral willen we genieten. We zingen, maar we dansen ook, praten,
acteren, schreeuwen en lachen!

Wat is de rol van een koor vandaag?
Wat betekent het om je te uiten, en mensen een stem te geven de dag van
vandaag?
En hoe kunnen we samen zorgen dat we luisteren en ook gehoord worden?

Brugse Poort Koort

© Fixatief

| €6 | €2

Stand-up comedian en Vespa-reiziger Michael Van Peel neemt
je mee op reis van West-Europa naar West-Afrika, doorheen de
uitgestrekte zandvlakten van de Sahara en langs de kronkel
paden in zijn hoofd.

Een vrolijke dia-avond gelardeerd met toogfilisofie en tegelwijsheden.

Michael Van Peel

ANT WERPEN-DAK AR PER VESPA

Van Peel tot Evenaar

Michael Van Peel

MANAGEMENT

Caroline Lanoye

€ 12

| €6 | €2
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BASta!²

© Sammy Van Cauteren
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DWARSFLUIT

Vanvinckenroye
Jana Arns

CONTRABAS Joris
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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 nieu
we, eigenzinnige muziek zonder al teveel franjes en moeilijk
doenerij. Muziek die alle vooroordelen van de kaart veegt!

www.michaelvanpeel.be

Reprise naar aanleiding van de herdruk van het boek “Van Peel tot Evenaar”.

TEKST EN SPEL

Via omwegen natuurlijk; want de kortste weg is zelden de plezantste.

Een low-tech reisverhaal over de 10.000km tussen Antwerpen
en Dakar met een 20 jaar oude Vespa, een kaart en een kom
pas. Vijftig dagen was hij onderweg, gevuld met eenzaamheid én boeiende ont
moetingen, zandstormen in de Sahara, corrupte grenswachters in Mauritanië,
malariamuggen en zompige modderpistes in de brousse van Senegal.

€ 14
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Mario Vermandel

MET
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Helena Schoeters, Osama Abdulrasol, Hendrik Braeckman en Kristof
Roseeuw

Muziek van Vivaldi & Purcell, Mozart,
Fauré, … maar uitgekleed en opnieuw in
gekleurd. De operaklanken vallen weg, en
Purcell wordt jazz, Rodrigo wordt fado,
Vivaldi klinkt Oosters. Hedendaags maar
nog steeds tijdloos, helemaal nieuw maar nog
steeds herkenbaar.

Helloune brengt muziek die
geworteld is in de klassieke muziek,
ondergedompeld in de jazz en Arabisch
bijgekruid.
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© Michel Goessens

Bruno Deneckere
Tony Gyselinck

Helloune & Osama Abdulrasol

DRUMS

Naked Songs

www.derek.be

BAS

LEADZANG, GITAAR Derek LEADGITAAR, ZANG

The Rolls is een paar jaar geleden ont
staan als tribute band voor Charles
Bukowski (1920-1994). De band maakt
en speelt eigen composities op teksten
van de Amerikaanse dichter-schrijver.
The Rolls hun eerste album heet
‘Happy’ en werd gereleased in februari
2020. Ze brengen 12 nieuwe songs met composities en teksten
van leadzanger Derek.

The Rolls

Play the roll of rock & roll

© jp fack
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Rik Tans
www.rataplanvzw.be

MET
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Rik Tans richtte begin
jaren ’90 samen met Jan
Carpentier de groep De
Schedelgeboorten op waar
voor hij nagenoeg 25 jaar
tekstschrijver en spe
lend lid was. Eén van de
vele hoogtepunten wa
ren de uitnodigingen voor
de Nekka Nachten in het
Sportpaleis te Antwerpen
met De Nieuwe Snaar en
Kommil Foo.
‘Nu!’ is het eerste solo
programma van TANS met
een karrenvracht Neder
landstalige tragikomische
liederen, over het leven en
de liefde en alles wat daar
bij hoort…

TANS

Uw ketting lag eraf.
U heeft de wekker niet gehoord.
U bent gegijzeld door een Arabier.
Uw beste vriend had U nodig.
Uw batterij was plat.
Er is vanmorgen iets in uw rug geschoten.
Weer maar eens de boot gemist.
Jammer!
Nochtans barstte U van de goede voornemens.
Het zal niet meer gebeuren, dit was de laatste keer.
Thans komt er verandering, altans dat is het plan.
Afspraak is afspraak.
Horloges gelijk en start.
Niet te vroeg, niet te laat. NU!

© Jan De Proost

www.facebook.com/degevleugelden

NU!

Jonas Cole BAS, ZANG Brecht De Moor
Jeroen Knapen ZANG Kalinka Verschraegen
GITAAR, ZANG

ZANG

De groep bracht met ‘We zien wel wat er komt’ en ‘Boy’ reeds
2 singles uit en probeerde ondanks de bijzondere omstandig
heden dit jaar verder te werken aan haar eerste full album. In
blijde verwachting van het eindresultaat, komen De Gevleugel
den zich graag aan jullie voorstellen, voor de gelegenheid aan
gevuld met extra muzikanten.

De Gevleugelden brengen eigen melodieuze Nederlandstalige
liedjes waarbij- naast de tekst - de prachtige meerstemmige
zang een belangrijk rol speelt. Geen zweverig gedoe, wel
down-to-earth verhalen over de kleine dingen in het leven
die zo groots kunnen aanvoelen.

De Gevleugelden

© Gael Maleux
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CONCEPT EN REGIE
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A ANVANG uur wordt later bekendgemaakt

LAFTA

ZANG EN PERCUSSIE

TICKE T S € 10 | € 6 | € 2

Agni Stasinou ZANG EN CELLO Damla Aydin
Xristos Tsakalaki HAKKEBORD EN ACCORDEON Jonas De Rave

23

Dit concert brengt traditionele Kretenzische muziek samen
met muziek uit het naburige Turkije. Agni en Xristos zijn bei
den muzikanten uit de streek rond Ierapetra in Kreta en rui
len voor dit concert de zonnige taberna’s eenmalig in voor
onze concertzaal. Ze waren al eerder te gast bij ons en ani
meerden een fantastische muziekavond van Goeste Majeur.
Damla Aydin woont al een aantal jaar in Bertem bij Leuven,
haar specialisatie is Ottomaanse klassieke muziek alsook iets
populairder getinte Turkse liederen. Jonas De Rave vond het
wel een goed idee om deze mensen samen te brengen en vult
het ensemble aan op oa hakkebord, een instrument dat in
Griekenland en Turkije bekend staat als santur/santoori.

From Kreta to Istanbul,
with love <3

www.hetscheldeoffensief.be

Het Scheldeoffensief wil goesting en talent
voor theater bij mensen met een beperking
opsporen, uitdagen en tonen aan een breed
publiek. Met uitvalsbasis in Merelbeke organiseert Het Scheldeoffensief wekelijks een
laagdrempelig theateratelier voor (jong)volwassenen met een beperking. Daarnaast
werkt het naar inclusieve theatervoorstellingen voor een breed publiek.

OVER HET SCHELDEOFFENSIEF

Theatermakers Frank Dierens en
Mark Verstraete gaan aan de slag met
de spelers van Het Scheldeoffensief,
op live muziek van Geoffrey Burton.
Op elke plek wordt samengewerkt
met een lokale voorziening voor men
sen met een beperking in de vorm
van een beeldend luik, begeleid door
illustrator Kaatje Vermeire. Voor deze
voorstelling werkten ze samen met de
voorziening Den Dries (Evergem). Een
zoektocht naar verlichting en troost
met hartverwarmend brood en spelen.
Waramis is een voorstelling voor
iedereen vanaf 9 jaar.  

Een bijzondere spelersbende komt het gebouw binnen ge
dwarreld als een stoet. Een troep zwervers, als de 12 apostelen
hangen ze aan elkaar vast en trekken ze van plek naar plek,
straathonden die meer zien wat er gebeurt in de wereld dan
luxe-honden die aan de stoof liggen. Pelgrims die de ‘echte’
waarden van ’t leven weten te detecteren. Ze hebben hun
eigenheid meegebracht, de palingscharen die ze hanteren,
maskers die ze dragen, de klederdracht en de tableaux vivants
hangen ze feestelijk op in de wandelgangen vooraleer ze je
meenemen naar de scene. Daar wacht je dat ene bijzondere
ding … het cadeau!

speelt WaRaMis

Scheldeoffensief

Frank Dierens &
Mark Verstraete SPEL De acteurs van
Het Scheldeoffensief
MUZIEK Geoffrey Burton
ILLUSTRATIES Kaatje Vermeire
VORMGEVING Koen Schetske
BEELDEND LUIK samenwerking met Den
Dries (Evergem)

€ 10
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Voor wie niet bekend is met het genre: stel je een donkere, in
tens poëtische sfeer voor waarin muziek die een samensmel
ting is van ambient, neo-klassiek en elektronica, je meeneemt
op een zinnenprikkelende reis doorheen je hoofd. De avond
is het resultaat van een samenwerking tussen muzikanten
én beeldend kunstenaars. Motion designer Christel Morvan
maakte speciaal voor deze voorstelling een animatie die samen
met de muziek wordt gepresenteerd. De drie bands brachten
in het najaar van 2019 een nieuwe release uit op Consouling
Sounds en doen dit nu in residence bij ons in de zaal.

Consouling in Residence

€ 12

| €6 | €2
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© Peter Frings
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Lotte Remmen
Toby Kuhn

www.bipolarbows.com

CELLO

VIOOL

25

Het Frans-Belgische duo Bipolar Bows ontstond uit een studie
project van violiste Lotte Remmen en cellist Toby Kuhn. Het
startte als een uitdaging om zoveel mogelijk muziekstijlen
te ontdekken en hun muzikale trukendoos te vervolledigen.
Begin 2019 besloten ze om hun werk naar het podium te bren
gen. Het werd een mozaïek van klassiek en traditional, jazz,
blues en funk, van Balkan tot Appalachians, doorspekt met
improvisaties uit de diepste hoeken van hun creatieve zielen.
Hun eerste album ‘Krunchug’ is live opgenomen in Room13
studio te Gent en verschijnt vanaf november 2020.

Bipolar Bows

www.consouling.be

Empusae, een duo bestaande uit Nicolas Van Meirhaeghe en Christel
Morvan, brengt muziek die je het best kan vergelijken met een meeslepende
soundtrack. De samenwerking tussen muzikant Nicolas en motion designer
Christel, leidde al vaker tot een bijzonder geheel. Ook voor deze plaat werk
ten beide kunstenaars, die ook partners zijn in het leven, aan een verhaal met
beeld en geluid. Een huwelijk dat blijft intrigeren.

Monnik, a.k.a. Thibaud Meiresone, is een klankarchitect als geen ander. In
zijn jonge maar reeds boeiende muzikale carrière bracht hij eerst Vondeling
uit en enkele jaren daarna Bedevaart. Telkens verrast hij met tragisch klin
kende schoonheid, gevat in eenvoud, gestript tot de essentie. Elke plaat brengt
een nieuw geluid, waar in het begin de pure drone weerklonk doorweven met
elementen uit folk en meditatieve muziek om daarna over te gaan in een meer
elektronisch geluid.

dustbug of Karel Thant is een jong eenmansproject. Nog gloednieuw en toch
meteen verfrissend in het genre, belooft dustbug hoge ogen te gooien.

€ 10
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VAN EN MET Wim
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Macht kommt von machen, etwas tun können.
Domineesdochter Angela Kasner groeide op in Oost-Duits
land. Haar tante uit West-Duitsland stuurde vaak cadeautjes op
zoals een Levi’s jeans en een plaat van de Beatles. Angela ver
langde naar vrijheid, naar het westen. Toen de muur viel, be
sloot ze haar wetenschappelijke carrière los te laten en de po
litiek in te stappen. “Wie eenmaal in zijn leven zo positief
verrast werd, denkt dat er veel mogelijk is”, zegt ze daarover.
Angela Kasner is een vrouw die bestaat.
Angel is een voorstelling over een vrouw die niet bestaat en
die lichtelijk op de echte Angela is gebaseerd: een vrouw die in
haar zoektocht naar steeds meer mogelijkheden wereldleider
wordt.
Een fictief portret gebaseerd op waargebeurde feiten… Door
het onmogelijke te dromen wordt soms de helft ervan waar.
In Angel laten we de verbeelding los op een belangrijk heden
daags politiek figuur. Hoe ver mag je gaan in die verbeelding?
Wanneer wordt de verbeelding een leugen, en die leugen een
door iedereen aanvaarde logische realiteit?

© Sven Roofthooft

Bernaers, Felix Ensslin, Lam Lai, Joachim Robbrecht,
Sven Roofthooft, Mieke Verdin en Nele Vereecken.
CO –PRODUCTIE AGORA theater, KAAP en KWP Pianofabriek.
MET DE STEUN VAN Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschaps
commissie, Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Goethe-Institut
Brüssel
MET DANK AAN ARSENAAL/LAZARUS, De Brakke Grond, Le Corridor, BRONKS, arp,
GC De Kroon Hendrik De Smedt, Elke Vereecken en Marieke Vereecken.

€ 12
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Angel

Nele Vereecken

www.facebook.com/Thecitysong

SETAR, ELECTRISCHE SETAR, VOCALS Soroosh

Noël
Gharahmanloo
DAF, VOCALS Farnoosh Khodadadeh PERCUSSIE Robbe Kieckens

| €6 | €2

The City’s Song is een project dat verschillende plaatsen in
de wereld wil verkennen die momenteel op de een of ande
re manier relevant zijn. We ontmoeten lokale songwriters en
andere muzikanten, onderzoeken culturele verschillen, pro
beren stereotypen te ontkrachten en creëren bovenal samen
nieuwe muziek.
Na Mexico-City en Ramallah is nu Teheran aan de beurt.
De in Gent gebaseerde Iraanse Daf-speelster Farnoosh
Khodadadeh zag The Ramallah Sessions en stelde meteen
voor aan initiatiefnemer Thomas Noël om Teheran te ver
kennen. Samen met filmmaker Jonatan Lyssens trokken ze
naar Iran’s hoofdstad en ontmoetten er o.a. setarspeler en
vocalist Soroosh Gharahmanloo, met wie het meteen klikte:
The Tehran Sessions waren geboren.
De eigenlijke audio-visuele voorstelling is omwille van
Corona uitgesteld naar 2021maar in november 2020 wordt de
cd opgenomen en de groep stelt de originele muziek voor tij
dens een eenmalig concert in België bij ‘Bij De Vieze gasten.
En misschien wordt er ook visueel al een tipje van de sluier
opgelicht….
PIANO, WURLITZER, HARMONIUM, GITAAR, STEM Thomas

€ 10
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Bal Mosquée

o-ow, troubles in Paradise.
Net toen de bewoners van Heppienest dachten dat het
leven alleen maar bestond uit rozengeur en maneschijn en
regenbogen slaat het noodlot toe.
Een zwarte schaduw doet zijn intrede. Zelfs de Nacht
marie’s beleven hun ergste nachtmerrie
Ze krijgen bezoek en het bezoek is niet welgekomen.
Kunnen ze deze keer de strijd winnen tegen deze duistere
kracht(en) ?
Een magische voorstelling met een hoog knuffelgehalte
want de acteurs zijn om op te eten!
De Goestedoenders duiken weer zonder problemen en met
veel goesting in hun rijkelijke fantasie.
Laat u deze winter opwarmen aan deze kleurrijke harten.

De Goestedoenders

Heppienest in de Nesten

28

JIRAANneke

A ANVANG

uur wordt later bekendgemaakt

www.facebook.com/jiraanensemble

ZANG

VIOOL

Shalan Alhamwy
Ghalia Benali
PIANO & ACCORDEON Jonas Malfliet

€ 14

| €6 | €2
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Durşen
Firas Hassan

BAS & SAZ Aykut

Jiraan is een ensemble van muzikanten van verschillende nationaliteiten, die
één taal spreken: muziek. Samen vertegenwoordigen ze wat hen verbindt:
subtiele melodieën uit Oost en West, wervelende deuntjes en adembenemende
improvisaties. De diversiteit van het ensemble maakt unieke interpretaties
mogelijk van muziek van verschillende genres, met een jazzy, Midden-Oosters
tintje.

DEC

12

za

www.kloppendhert.be/web/nieuws/bal-mosquee

Meer praktische info volgt.

Dit jaar wordt Bal Mosquée getrokken door Alican Unal, Stefan Gota en
Atta Nasser onder begeleiding van Haider Al Timimi en Bart Capelle.

Bal Mosquée is een ontmoetingsplek voor iedereen die goesting heeft om sa
men met hen in dit artistiek onderzoek te duiken.

Voor Bal Mosquée 2020 nodigen ze allerlei experten, sprekers en artiesten uit
die binnen dit thema een hele dag lang allerlei theatrale interventies, docu
mentaires, gesprekken en live muziek zullen presenteren en delen met het
publiek.

Bal Mosquée is steeds een vooronderzoek naar de eerstvolgende voorstelling
die we met Kloppend Hert zullen creëren. Voorjaar 2021 zal ‘De Barbaren’ in
première gaan, een voorstelling die zal scherpstellen op het machismo van de
voetbalwereld. Door herkenbare momentopnamen tussen humor en tragedie
zal het pijnlijk onze lekke intermenselijke banden blootleggen.

DEC

05
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» Vanaf het Sint-Pietersstation: neem
tram 4 richting ‘Moscou’ of ‘Ledeberg’
(in de Clementinalaan) tot aan de halte
‘Brugsepoort’.
» Vanaf het Dampoortstation of het
centrum: neem bus 38 of 39 richting
Blaarmeesen tot aan halte ‘Gent Nieuwe
Wandeling’ of bus 3 richting Mariakerke
tot aan de halte ’Gent Seghersplein’.
» Vanuit Drongen kan je ons bereiken
met bus 17 of 18 richting Oostakker
tot aan halte ‘Gent Weverstraat’.

Met het openbaar vervoer

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 par
keerplaats vinden voor je wagen dikwijls onbegonnen werk én betalend. Sinds
januari 2020 is de Gentse binnenstad ook een lage emissiezone. Dat wil zeg
gen dat enkel dieselwagens met euronorm 5 of hoger én wagens die rijden op
benzine, LPG of CNG met euronorm 2 of hoger de binnenstad binnen mogen.
Gelukkig zijn er in en rond het park wel tal van fietsstallingen en biedt het
openbaar vervoer meer mogelijkheden dan je denkt.

30

In ruil wordt je naam vereeuwigd
op onze Wall of Friends.

BE08 5230 4096 6613
op naam van Bij’ De Vieze Gasten
mededeling:
Friends With Benefits

en steun ons door te storten
op volgend rekeningnummer:

Hoe ons te bereiken…

FRIENDS
WITH
BENEFITS

Word

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

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 te
recht 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

Deze brochure werd gedrukt met vegetale
inkten en op ecologisch FSC-papier.
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