AFGIFTEKANTOOR GENT X

apr – mei – jun

2021

applaus

NIEUWSBRIEF #79

cultuu r

publiek

COVERFOTO’S © FIX ATIEF – AFZENDADRES: HASPELSTR A AT 31, 9000 GENT

DRIEMAANDELIJKS P2A8107

DE FOTO’S IN ONZE NIEUWSBRIEF ZIJN FOTO’S VAN ONS FOTOPROJECT © FIXATIEF

9

18

MUZIEK
PROJECT

PROJECT

Begijn Le Bleu
Tim De Roo
Bain Marie
Bipolar Bowls
Manifeest
Manifeest

John Snauwaert
Honger
Honger
Honger
Compagnie Laika De Binnenkamer van Binta [9+]
Compagnie Laika De Binnenkamer van Binta [9+]

Fiddlers on the move
Schedelgeboorten
Aurdrey Dero Zwartvogels [6+]
Aurdrey Dero Zwartvogels [6+]
Aurdrey Dero Zwartvogels [6+]

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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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:

Reserveren kan vanaf donderdag 1 april 2021 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.

FRIENDS
WITH
BENEFITS

Word

bekendgemaakt… Volg alle updates op onze website en Facebookpagina.

Deze data zijn onder voorbehoud. De uren van de voorstellingen worden later
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In deze nieuwsbrief geven we jullie een blik op wat we gedaan
hebben tijdens de donkere winterdagen en wat we nog voor
jullie in petto hebben.

Nu, alweer een lockdown verder wisten we van aanpakken.
Vertrekkende vanuit ‘wat wel mag’ zijn we blijven doen waar
we goed in zijn; verbinden via artistieke wegen.

De eerste lockdown bevestigde het al: mensen hebben behoefte
aan sociaal-artistieke projecten. En zo werkten we samen met
Karolien Soete het initiatief #kunstachterglas uit.
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En zo kregen de bewoners niet enkel een mooie foto, maar ook
een gedicht én leerden ze een fijne buur kennen.

Hiermee gingen ze samen aan de slag en inspireerden ze zich op
dit beeld om aan de anderhalvemetertafel een gedicht te schijven.

Michèle van Fixatief en Sarah Therry, twee fotografen, bezoch
ten de bewoners van het Charles Lepeeplein en namen van hen
een raamportret. Voordat de bewoners hun foto mochten hebben,
schonken ze hen een exemplaar van één van hun buren.

Ruil je buur, dichter

Dit project kwam tot stand dankzij een
samenwerking tussen Bij’ De Vieze Gasten
en Buurtwerk Brugse Poort – Malem

Het volledige resultaat was te bewonderen van eind december
2020 tot en met eind januari 2021 en kan je hier nu bewonderen
in onze nieuwsbrief.

Met deze vraag trokken twee artistieke duo’s (Maarten Desaeger,
Karolien Soete, Fien De Block & Jolien Van de Velde) en buurt
werker Saar Dewilde op pad in de Brugse Poort. Kerstwensen
gingen van raam tot raam in de Lieremanstraat, Herdersstraat,
Kroonstraat, Vlasgaardstraat, Leiestraat en de Zwaluwstraat.

“Aan welke buur wil jij graag een postkaart sturen?”

Raampost

Fixatief
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Als vanouds!

Spelen en dansen en zingen en springen.
En De Propere Fanfare die speelt, danst, zingt en springt voorop.

Dat zal en mag en moet gevierd worden.
De hele buurt, de hele stad, letterlijk de hele wereld zal vieren en spelen.

Want 77 jaar na die vorige bevrijding, is het weer van dat.
We zullen bevrijd worden, we zullen bevrijd zijn.

B E V R IJ D I N G.
Nog eens: B E V R IJ D I N G!

Maar een mars door de Brugse Poort.
Door de Bevrijdingslaan.

Een mars, die moet er komen.
Niet de rode planeet, niet de lekkere chocoladereep, niks militair gedoe.

Daar werd het vuur aangewakkerd, daar werden plannen gesmeed.
In C-majeur. Multissimo allegro. Forte als nooit tevoren.

Daar vierde De Propere in alle stilte haar 17e verjaardag.
Daar werd er geklonken en gedronken, gelachen en getapt.

Zelf het meest vastberaden pokkevirus wist de ingang niet te vinden.
Daar, weg van alles en iedereen, daar verzamelde De Propere Fanfare.

Niemand wist vanwaar precies.
Zelfs wis en de meest overijverige politieagent wisten de weg niet te vinden.

Dan weerklonk er muziek.
Van diep onder de grond, van in de krochten van de stad.

Bezwoer met smekende ogen boven het masker de voorbijganger om niet te
klikken.

Daar waar de open haard-die-nooit-meer-brandt zich bevindt.
Daar glipte er telkens iemand stilletjes naar binnen.

Af en toe zwaaide de deur in de zuidwesterpoort open.
Meer dan honderd keer om precies te zijn.

Maar wie op die ene dinsdagavond, in februari, toevallig onder de stadshal
passeerdege heeft het misschien wel opgemerkt.

Er wordt niet gelachten, niet geklonken.
Sib Mineur. Noppes allegro. Niks Forte.

Niemand tapt met de voet in de maat.
Er glijden geen dansende voeten over het podium.

Geen noot klinkt.
Geen dirigeerstok tikt.

In de vertrouwde repetitieruimte is geen kat.
Niemand van de meer dan honderd muzikanten en jongleurs geeft present.

De Propere Fanfare is stil.
Rond De Propere Fanfare is het verdacht stil.

ALS VANOUDS.

De Propere Fanfare
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MET DE STEUN VAN

de
Vlaamse Activiteiten
premie, het Kunsten
decreet en Stad Gent
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Ontmoeten
en Verbinden (buurtwerk)

I.S.M. Dienst

Alles verliep coronaproof.
De maatregelen van de
overheid werden hier
voor strikt opgevolgd.

Waar de Wachtkamer stond en wie erin zat om de mensen te verwelkomen,
werd een week vooraf bekend gemaakt in de buurt waar de Wachtkamer ging
opduiken. Wij waren jullie cadeautje, jullie verrassing. Jullie mochten ons
openmaken!

‘’k Zoe nog een uurken of twieje in da kabientje kunne zitte.’

‘Het deed deugd om een keer met iemand te kletsen,
met iemand die naar mij luisterde.’

‘Ik heb gehuild, waarom kan ik niet
zeggen, maar die kamer heeft iets
met me gedaan.’

‘Ik ga mijn moeder een bezoekje
brengen. Het is te lang geleden.’

‘Ik ben iets beginnen te vertellen
wat ik allang vergeten was; het was
alsof ik mezelf daarbinnen aan het
afstoffen was.’

“Het was schoon. Ik ben even vergeten dat de wereld vierkant draait.”

Getuigen die in de Wachtkamer
hebben gezeten:
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Figuurlijk, maar ook letterlijk, want wie binnenging kreeg een geschenkje.
En wie zijn hart blootlegde op de stoel in de Wachtkamer kon voor goud gaan.
Het mooiste, grappigste of meest ontroerende verhaal won namelijk een bon
van 100 euro die bij Akker & Ambacht besteed kon worden. Daarnaast werden
de verhalen opgenomen en op het einde van de Wachtkamertournee online
gezet op de website en Facebookpagina van Bij’ De Vieze Gasten. Er was dus
niets te verliezen!

Een artiest zat op je te wachten en vertelde een verhaal, daarna werden de
rollen omgekeerd; een ontmoeting is een dialoog, geen monoloog; iedereen
heeft een verhaal te vertellen. Of: iemand zong een lied en nam je mee naar
een andere plek ver buiten de paar vierkante meter die de Wachtkamer was.
Wie de stap waagde, kwam in een andere wereld terecht en kwam anders naar
buiten; twee mensen die elkaar ontmoeten, veranderen elkaar altijd. Ziedaar
de alchemie: wie waagde, die won.

Dat vat zo’n beetje De Wachtkamer samen die rondreisde in de Brugse Poort:
een ontmoeting en alchemie. Want kijk, De Wachtkamer was een kleine
gezellige kamer, een tweepersoonskamer waar je jezelf en een ander kon
ontmoeten: één op één, face à face, enkel gescheiden door een plexiglas.

Er zijn altijd mensen die op een ander wachten, of het nu in het midden van
de woestijn of in het centrum van een grote stad is. En als de paden van die
twee elkaar kruisen en hun ogen elkaar ontmoeten, verliezen het verleden
en de toekomst hun belang en alles wat er nog toe doet is dat ene moment,
schrijft de Braziliaanse schrijver Paulo Coelho in zijn roman De Alchemist.

De Wachtkamer

© Sarah Therry

Broerarum!

Bekijk het volledige aanbod op
www.soundofghent.be

Jullie konden reeds genieten van
een liveshow van JIRAANneke &
Senne Guns bij jullie thuis, uitge
zonden vanuit onze zaal.

We maken deel uit van het
livestream platform Sound of
Ghent. Verschillende Gentse cul
turele spelers sloegen de handen
in elkaar en brengen kwalitatieve
livestreams tot bij jou in de living.

Sound of Ghent
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Verwacht u dus aan een krachtige, prachtige, niet te stoppen lawine van frisse
concerten, nieuwe albums en langverwachte voorstellingen.

Als ’t terug mag, … gaat heel die fauna en flora terug aan het rock and rollen.

Dat kiemt en groeit hier allemaal.
Onkruid vergaat dus niet.

Blues, jazz, reggae, pop, Iraans, Roma, klezmer, improvisatie, singer-
songwriters, muziektheater, theater, …

Dat kan, dat mag, dat moet.
Dat doet deugd.

Verwacht u aan een lawine.
Sinds november wordt er hier op ons podium tegen de sterren op gerepeteerd.

Repetities
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TINY Bij’ De Vieze Gasten:
GENIETEN!
Misschien denk je nu ietwat nos
talgisch glimlachend terug aan de
legendarische, ietwat brave, kinder
boeken van weleer.
Dat mag!
Maar Tiny staat ook voor klein en
gezellig.
We nodigden in de loop van februari
en maart muzikanten uit.
Niet om op het podium te staan maar
om voor de gelegenheid achter een
van onze bureaus te kruipen.
De (begeleiders van) Propere Fanfare
en De Gentse Karavaan, Wegpiraat,
Sander Van Droogenbroeck, The
City’s Song, Jonas De Rave en Kom
mil Foo gingen daar graag op deze
ietwat claustrofobische invitatie in.
En hoe!
Het resultaat is een unieke reeks
korte, akoestische, verrassende
concerten.
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Hartverwarmend
en intiem.
Wat een cadeau.
Live publiek was
er niet.
Maar u kan nu wel
volop meegenieten
van de opnames die ondertussen
online staan.
Sluit uw computer aan op tv en hifi
en geniet.
Geniet en zing en dans mee terwijl
je wast en plast, in de zetel hangt, de
muren oploopt of wat dan ook pleegt
te doen in huiselijke kring.
Beschouw deze pareltjes meteen als
een voorproefje van de Tiny Park
Sessions.
Want ja zeker, in juni en juli doen we
die concertreeks onder de druivelaar
in het Pierkespark, dé hit van vorige
zomer, nog eens vrolijk over.
Leve Tiny!

Tiny Bij’ De Vieze Gasten
& Tiny Park sessions

1 geweldige repetitie hebben we
gehad.
Met 25 super enthousiaste
muzikanten.
Toen …
Ai, ai ai.
Net als andere muziek vertelt
Roma muziek over het leven.
Leven, dood, liefde, romantiek,
vreugde, verdriet, vriendschap en
eenzaamheid.
Over geluk en pech.
Dat verhaal wordt verteld door
elke noot, elke beat, elk akkoord,
elke riff en solo, elke stilte.
Door violen en gitaren, accordeons,
piano’s en cymbalons, door percussie
en bassen, door de blazers.

Daarover wordt gezongen.
Daardoor wordt er gedanst en
gejuicht.
In alle talen. In alle landen.
Muziek is een pandemie.
Muziek-21!
En weet ge, dat komt allemaal
terug.
Bevrijd, ongeremd.
In zalen en cafés, op straat
en op festivalweiden.
Zoals het hoort dus.
De Gentse Karavaan:
u hoort er nog van!

DE GENTSE KARAVAAN: Muziek-21!
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De Helden, dat zijn een groep van 15 kinderen, allemaal 10 jaar – 11 jong, die de grote wereld
van de kunsten induiken. 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.

LAwaBO is een workshop waarin de verbeelding van kinderen wordt
uitgedaagd op allerlei verrassende manieren, met geluid als voornaamste
bouwsteen. In het atelier gaan de kinderen aan de slag met heel uiteenlopend
materiaal: van kleurpotloden over mengpanelen tot onderwatermicrofoons.

Sinds januari worden onze Helden ondergedompeld in de wereld van geluid
met workshop LaWaBo, begeleid door Sterre van Aifoon.

De Helden

Half januari.
Niets of toch heel weinig mag.
Maar door een straat wandelen.
Af en toe voor een raam blijven
staan.
Even binnen kijken en hop, verder.
Dat kan dan toch nog?
Dat was dan ook ons voorstel voor
Binnenstebuiten.
Door de straten van De Brugse Poort
wandelen.
Even binnen gluren bij de buren.
Niet meer, eerder minder, dan wat er
dagelijks duizenden keren in pakweg
de Veldstraat gebeurt.
Maar neen.
Kan dus voor economie wat voor
cultuur niet mag?
Jazeker!
Durven we hier spreken van
discriminatie?
Jawel! Wij durven.
…
Maar hop, niet getreurd.
We stuurden met even veel plezier
Erhan Demirci, Wennie De Ruyck
en Charlotte Caeckaert op pad.

Binnenstebuiten vond plaats op
zaterdag 27 en zondag 28 februari 2020.
De livestream kan je herbekijken op
onze Facebookpagina.

23

22

Met een smartphone en een
livestream verbinding.
Met hun aanstekelijke commentaren
en erg besmettelijke humor super-
verspreidden zij hun glimlachvirus
over de ganse buurt.
Wie ze allemaal spontaan
ontmoetten?
Wat ze allemaal tegenkwamen?
Je kan er nu zelf naar kijken.
Want kwamen zij daar toch wel
toevallig een cameraploeg tegen.
Knipoog, knipoog …
Maakt dat mee!
Dat kan dus!
Via een reportage over de reportage.
Gemaakt door Laura Zuallaert en
haar ploeg.
Of dat dan allemaal mocht?
…
Veel plezier!

BINNENSTEBUITEN: We willen u zien!

© Balder Deschildre

Kunstenaars Karolien Soete en Hamza Abu Ayyash
namen onze toiletten onder handen.

Bij’ De Vieze Gasten opgefrist
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De voorstelling zal je kunnen bijwonen op 25 & 26 juni
2021. Meer info volgt.

De verhalen zijn de basis van het vervolg op Sjeherazade in de Brugse Poort: een theatervoorstelling
die we samen met de buurt maken.

Om duizend-en-één nachten lang te kunnen vertellen,
zijn er veel verhalen nodig. We gaan aan de de slag met
mooie verhalen van buurtbewoners over hoop of
verandering, over afscheid en/of verwelkoming
die hun leven veranderden.

En je hoorde het goed: Sjeherazade verzet zich tegen
de heersende macht. Niet met geweld, maar met ver
halen. Verhalen die de sultan laten inzien dat er nog
hoop is.

Je zag Sjeherazade in de Brugse Poort.

Manifeest

*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…

JUNI
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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 vrijwil
liger Bij’ De Vieze Gasten kom je in een leuke en diverse groep van men
sen 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 schoolvoorstellin
gen voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar. In eerste instantie krijgen de
buurtscholen uit de Brugse Poort de kans om in te tekenen op het aan
bod: 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
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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,
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VORMGEVING

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

BIJ’ DE VIEZE GASTEN VZW

» 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.

Hoe ons te bereiken…

E.
G
SE

Verbind de puntjes

ontwerp @claartjeskaartjes

