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Maarten De Pue

Het terras kreeg een bamboe plankenvloer, de specialisatie van
Nic. Voor het overige oppervlak kozen we voor een groendak, dat
zichtbaar is vanuit het park. Voor ons groendak kozen we voor
mossen, grassen en vetplanten die we zelf installeerden.
En zo was ons pleintje even een oase van hout, schrijnwerkers
met bloot bovenlijf en vrolijke muziek. Nieuwsgierig? U mag
gerust altijd een babbeltje komen slaan of een kijkje nemen.

Met een klein team hebben we al het hout verwijderd en getrieerd wat er hergebruikt kon worden.
Het idee was om alles opnieuw te doen volgens het oorspronkelijk concept, maar er heerst momenteel een houtschaarste
in de bouwsector. Het zou weken duren om nieuw hout te laten
leveren, en bovendien zou het meer kosten dan verwacht. We
moesten dus even creatief zijn, iets waar we gelukkig best goed
in zijn.

Eind 2019 stonden Maarten en Ben op het dak van ons gebouw,
met de vijsmachine in de hand, te vechten tegen een storm om
de waterschade te beperken. Toen werd duidelijk: Een renovatie
dringt zich op.
Deze lente was het zover. De cavalerie werd opgetrommeld:
Nic Geeraert en Pieter Durnez, alweer met de vijsmachine en
daar bovenop de nodige kennis en ervaring.

Duurzame Gasten
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The Rolls

AMAZUMI

Chiringuito Paradise

De Propere Fanfare

Euforró
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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.

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’.
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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

Op www.deviezegasten.org en www.facebook.com/BijDeViezeGasten
vind je de laatste updates en wijzigingen.

FRIENDS
WITH
BENEFITS

en steun ons door te storten
op volgend rekeningnummer:

We bereiden ons voor op het nieuw seizoen.
Welkom op ons openingsweekend het eerste
weekend van oktober!
Jaarlijks verlof

Word

September 

p. 21

Augustus 

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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Collectief Fiat Mobi Mobi [8+]            p. 20

Alle bovenstaande voorstellingen zijn in het kader van ons project ‘Tiny Park Sessions’

wo 21

Wegpiraat

De Gentse Karavaan

				 met Sultanats, B’net Chaabi & Black Koyo & Gnawa parade
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Juli 

Kalender

Ik ben Guus van der Kreeft, de nieuwe artistiek coördinator van Bij’ De
Vieze Gasten, en ik ben content!

Kortom, de kans om de ‘artistieke kar’ van de Brugse Poort mee vooruit
te trekken.

Als buurtbewoner van de Brugse Poort, als organisator maar vooral als
Gentenaar ben ik trots dat ik deze kans krijg. Een kans om mee te bouwen
aan de verschillende sociaal-artistieke projecten van Bij’ De Vieze Gasten.
Een kans om mee te bouwen aan een programmatie op maat van de buurt.

BAM! Een telefoon die mij op slag gelukkig gemaakt heeft. Een grote
verandering in mijn leven, dat wel! Sinds 2010 ben ik als muziekthera
peut actief in het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jan te Eeklo. Een job
die ik tot mijn laatste dag met plezier zal doen.
Maar nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging.

“Hey Guus, het is Mehdi hier. Ik bel u om te zeggen dat we u gekozen
hebben als nieuwe artistiek coördinator voor Bij’ De Vieze Gasten. We
hebben vooral gekozen voor uw coördinerend vermogen en uw sociale
voeling met de wijk.”

Guus

mark

Merci, gracias, dank u, shukraan, thxxx …

Droom gedurfd en groots.

Droom verdomme.

Droom.

Helemaal, totaal, radicaal, geniaal en in elke taal.

Maar ga vooral helemaal jullie gang.

Ben misschien nog een heel klein beetje een loods.

Ik daag jullie uit.

En nu …

Graag gedaan. Dankbaar. Fier.

Wat een genoegen. Wat een eer.

Zoveel engagement. Zoveel creatie. Zoveel plezier.

Lieve allemaal en iedereen,

132001192021

Mark

In september gaat onze zeer geliefde collega Mark Jeanty na 20 jaar
op pensioen. Hij draagt de fakkel over aan Guus Van der Kreeft.
Guus start op 1 juli 2021 bij ons als artistiek coördinator. We laten
ze zelf even aan het woord:
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Projecten

Silence of the lambs
Tiny Park Concert
TAZ, Nieuwe Stad
Les Sentiers de Sart-Risbart

Veldstraat Gent
Pierkespark Gent
Oostende
Sart-Risbart
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   Bekijk de sessies met De Propere Fanfare, De Gentse Karavaan,
Wegpiraat, Van Droogenbroeck – Hamers, City’s Song – Tehran Session,
O PINGO DOCE II & Kommil Foo op ons Youtube-kanaal.
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We nodigden in de loop
van februari, maart
& april 2021 verschillende muzikanten uit.
Niet om op het podium
te staan maar om voor
de gelegenheid achter
een van onze bureaus
te kruipen. Het resul
taat is een unieke reeks
korte, akoestische,
verrassende concerten. Hartverwarmend en intiem. Tiny neemt jullie mee op
een muzikale ontdekkingstocht door het hoofdkwartier van de Vieze Gasten.
Welkom!

Tiny Bij’ De Vieze Gasten

Za 26 juni vanaf 14u30
Za 3 juli 19u00
Za 31 juli 20u00
Za 28 augustus 14u00

Want het mag, het kan. Het moet. Het zal geweldig deugd doen.
We zijn alvast te bewonderen, te beluisteren, te bekijken, te proeven
en misschien zelfs te voelen op:

De Propere Fanfare zal zowaar terug aan het concerteren gaan.
Dat is geleden van juli 2020.

De Propere Fanfare * 21

PROGRAMMA /

Meer info: michele@deviezegasten.org

Onze verjaardag wordt een feest voor en door de buurt dat gevierd zal
worden half februari 2022.

Kom op donderdag 23 september 2021 om 19u30 met heel veel enthousiasme
en je zotste ideeën naar onze startvergadering.

Koen De Ruyck gaat op zoek naar enthousiaste buurtbewoners die samen
met hem een feestcomité willen vormen.

Dit mag gevierd worden, dat is zeker! Maar hoe vier je dat? Dat mag jij mee
bepalen!

Bij’ De Vieze Gasten bestaat in oktober 20 jaar. Al 20 jaar beïnvloeden
tal van artiesten, medewerkers, vrijwilligers en buurtbewoners mee het
karakter van de wijk.

Oproep Feestcomité

Hou onze sociale media en website in het oog voor verdere info!

Duid het eerste weekend van oktober met stip aan in je agenda,
want dan hebben wij ons feestelijk openingsweekend. We zetten
ons jawel, 21e (!) seizoen in gang en hebben jullie er meer dan graag bij!

Openingsweekend

Voorstellingen

© Janne van Woensel Kooy

Reserveren kan via www.deviezegasten.org

Ontdek het programma hier!
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De voorstellingen zijn gratis. Maar het zijn harde, keiharde, tijden voor de artiesten. Een extra vrijwillige, solidaire bijdrage is dus erg welkom. Ter plaatse leggen
we uit hoe je dit doen kan.
Bij regen: er zijn tenten voorzien.
En ja, er zijn Corona maatregelen. Maar die zullen de pret niet bederven.

Concerten, voorstellingen voor kinderen, circus en straattheater.
Voor onze deur, in het Pierkespark.
Drie keer per week van 2 tot en met 24 juli 2020.
Telkens op woensdag, vrijdag en zaterdag om 19u00 m.u.v. woensdag 21 juli
(om 17u00)

Bij’ De Vieze Gasten organiseert heel de maand juli elke woensdag, vrijdag en
zaterdag om 19u00 (m.u.v. 21 juli – 17u00) Tiny Park Sessions in het Pierkespark.

Tiny Park Sessions 2021

PROGRAMMA /
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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.

Daarna kwam Tim Van Nuffel, drama- en bewegingsdocent terug (we werkten
al met hem in oktober-december) om te werken rond beweging. Alles wat onze
Helden leerden in beide workshops werd samengevoegd in een toonmoment.
Aangezien het niet mogelijk was om een publiek toonmoment te organiseren
hebben we er een film van gemaakt. Jullie kunnen het resultaat binnenkort
bewonderen op onze website en sociale media.

Sinds januari werden onze Helden ondergedompeld in de wereld van geluid
met workshop LaWaBo begeleid door Sterre De Vresse van Aifoon.

De Helden

19. 00 u

A ANVANG

JULI
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ACCORDEON

www.deproperefanfare.be

Uw positiviteits-systeem zal er alleen maar sterker van
worden.

Tests wezen uit dat niemand ongevoelig blijkt voor de aan
stekelijke muziek van deze lichtjes gemuteerde bende muzikanten en dansers.

Met een uiterst feestelijke selectie uit hun overdraagbaar
repertoire.
Een keer, twee keer of helemaal niet geprikt? Maakt niet uit.

De Propere kan het nog.
Dat zal onweerlegbaar bewezen worden.
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Van Bogaert
Dennis Nicles Cobas
DANS Sarah Forró (www.sarahforro.com)
MET DE STEUN VAN de Vlaamse Overheid
BAS

Remmen

DWARSFLUIT, PICCOLO Rebecca

VIOOL Lotte

De Propere Fanfare *21

Leal Loparic
Jonas Malfliet
DRUMS Antoon Kindekens
PERCUSSIE Robbe Kieckens
SAXOFOON Joachim Thys

Forró is groovy dansmuziek uit het Noord-Oosten van Brazilië.
De swingende ritmes en euforische improvisaties van deze
achtkoppige band brengen je meteen in een zomerse feeststemming! Zangeres Alice Leal Loparic heeft met haar Braziliaanse
roots geen moeite met de zwoele Portugese klanken, en speelt
ook de voor forró onmisbare triangel. Jonas Malfliet hanteert
de accordeon met een aanstekelijk enthousiasme, en Antoon
Kindekens vormt met zijn zabumba het kloppend hart van
de ritmesectie. Denk daar een stevige band bij met drums, bas,
sax, viool en fluit, en het wordt moeilijk stil te blijven zitten…
Om dat allemaal in goede banen te leiden initieert de Britse
Sarah, met jarenlange ervaring als danslerares in de Brusselse
dansscene, ons in de basisstappen van de forró. Vamos dançar!

Euforró

ZANG, TRIANGEL Alice

19.00 u
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ALLE LEEF TIJDEN

AMAZUMI heeft een heel eigenzinnige sound die gaat van rauwe, chaotische energie tot gekarameliseerde soundscapes.

AMAZUMI, ook bekend als Zulu Moon, is een Nepalese artieste die opgegroeide in Hong Kong, ingewijd werd in de Hip Hopscene in Londen en zich verder artistiek ontwikkelde in Gent.
Ze was in 2017 een van de 8 finalisten van StuBru’s Nieuwe
Lichting en maakte haar debuut als AMAZUMI in Ancienne
Belgique. Sindsdien ging ze op tournee in België en bracht
ze haar rauwe, vurige sets ook in Nederland, Nepal, United
Kingdom en Hong Kong.

AMAZUMI

@amazumii
15

Knack Focus (Van der Haegen): “Het lijkt wel of we naar Azealia Banks zitten te luisteren. Amazumi maakt ietwat chaotische, maar wel gedurfde
hiphop. Er zit pit in, een punkattitude zelfs. Gladde hits interesseren haar
duidelijk niet. dit meisje rapt rechtdoor, weg van de platgetreden paadjes.”
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Culturel du Brabant Wallon CCBW, Espace Catastrophe
Centre International des Arts du Cirque, Maison des Jonglages, Centre culturel Wolubilis,
Centre culturel d’Engis, Circusplaneet, Circuscentrum, Théâtre La Roseraie, Ville d’Ath / CAR,
30CC het cultuurcentrum van Leuven, Wallonie-Bruxelles International, WBTD

MET DE ONDERSTEUNING VAN Centre

COACHING Stéphane

Alarcón en Joris Verbeeren REGISSEUR Christine Rossignol
Filloque & Élise Ouvrier-Buffet PRODUCENT Veera Kaukoranta
TECHNICUS Jan Haegens DECOR Joris Verbeeren, Dajo Peeters en Mathijs Reymer
PRODUCTIE Ab Joy Asbl COPODRUCTIE La Cascade – Pôle National des Arts du Cirque

Welkom in Chiringuito Paradise!


Twee barmannen openen feestelijk Chiringuito Paradise!
Alles staat op punt voor een geslaagde openingsplechtigheid.
Het programma zit vol, de gasten zijn reeds aanwezig en de
champagne staat koud. Ondanks de onberispelijke voorbereiding schuilt een ongeluk altijd in een klein hoekje...
Een aandoenlijk duo die de meubels probeert te redden in
apocalyptische mix van jonglerie catastrophique, comédie
physique en feux d’artifices...

Chiringuito Paradise

DOOR EN MET Gonzalo

45 min

DUUR
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Gyselinck
Vermandel

© Youssef Aabich
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www.darnavzw.be
17

Darna strijkt op woensdag 14 juli neer bij Bij ’De Vieze Gasten
voor een avond met de klanken en smaken van Marokko.
Vanaf 19u00 uur wordt de avond geopend door een fanfare
van Dakka Marrakchia, gevolgd door een Gnawa-parade met
Black Koyo. Je kan je laten meeslepen door de muziek terwijl
je geniet van zoete en hartige lekkernijen. Later op de avond
hebben we B’net Chaabi, een groep zangers en percussionisten
die hier in België de traditie van het Chaabi-repertoire van
Noord-Marokko voortzetten. Het wordt een gezellige en feestelijke avond!

Darna

Deneckere

Sultanats, B’net Chaabi &
Black Koyo & Gnawa parade

ZANG & AKOESTISCHE GITAAR Derek

ELEKTRISCHE GITAAR EN ZANG Bruno

BAS Mario

DRUMS Tony

Ook de 80-jarige Bob Dylan (verjaarde 24 mei) krijgt van
The Rolls enkele verjaardagsliedjes cadeau.

Naast eigen songs uit hun eerste cd ‘Happy’, spelen ze
composities die ze maakten op oneliners en gedichten
van Charles Bukowski .

The Rolls spelen de ‘roll’ van rock & roll.

The Rolls

© JP FACK

Wegpiraat

Meersschaert TUBA & ZANG Frank Vantroyen
Eva Ackerman & Laura De Bruyn
www.wegpiraat.be

BACKING VOCALS & VIOOL

PIANO Yves

Naast instrumentale muziek voor tuba & piano, brengen zij ook een aantal
nieuwe Nederlandstalige liedjes (waarvoor o.a. Lieven Tavernier teksten
schreef).
Live wordt Wegpiraat bijgestaan door Laura De Bruyn en Eva Ackerman.

19

Yves Meersschaert en Frank Vantroyen ontmoetten
mekaar voor het eerst in 2007 in de studio tijdens opnames
voor de cd ‘Wind en rook’ van Lieven Tavernier. Hun paden
kruisten zich sindsdien geregeld. Yves groeide als pianist, componist en producer op met rock, popmuziek, chanson en blues;
Frank is een klassiek geschoolde musicus die een vaste baan
A ANVANG
in het orkest van Opera Ballet Vlaanderen combineert met een
19.00 u
leven als dirigent.
Ondanks – of misschien net door – hun verschillende muzi
kale achtergronden blijken Yves en Frank erg complementair
te zijn. Tijdens de lockdowns naar aanleiding van de coronacrisis hielden zij
intensief elektronisch contact, en ondanks de fysieke afstand kwamen via die
weg enkele nieuwe opnames tot stand. Dat resulteerde in een cd, waarop ze
aan de hand van eigen composities verhalen vertellen over personen, plaatsen
en gebeurtenissen die hun leven hebben getekend. Dit album biedt een mooie
staalkaart van wat Wegpiraat live op het podium zal brengen.

JULI
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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

www.facebook.com/DeKaravaanGent

19.00 u

A ANVANG

JULI
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(8+)
Elk jaar trekt het gezin Van Dremmel erop uit
met hun mobilhome.
Elk jaar gaan ze naar dezelfde plek,
spelen ze dezelfde spelletjes,
gaan ze naar hetzelfde restaurant,
dragen ze dezelfde kleren,
maken ze dezelfde wandelingen,
lezen ze dezelfde verhalen
en maakt de papa dezelfde mopjes.

Collectief Fiat

Mobi Mobi
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MET

Paola Márquez en David Domínguez

In het Caribisch gebied wordt de vuurvlieg Cocuyo genoemd.
En het is ook een symbool in de poëzie en liederen van de
regio. Vanuit die metafoor wil de band een beetje van dat licht
aan deze kant van de wereld brengen, voor degenen die het
missen en voor degenen die het ook tot een deel van hun hart
maken.

*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?*

21

Cocuyo is een muzikale groep die in 2019 werd opgericht door
Paola Márquez en David Domínguez met als doel versies te
creëren van typische Latino-Amerikaanse liedjes, waarin de
nuances van jazz en hedendaagse muziek de boventoon voeren.

Hé wist je dat…

19.00 u

A ANVANG

JULI

Cocuyo

Jochems en Tom Viaene TEKST EN SPEL Anke Jochems en Tom Viaene
Titus De Voogdt BEELD Wannes Cré KOSTUUMS Amber De Saeger

23
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COACH

CONCEPT Anke

Tom Viaene en Anke Jochems slaan de artistieke handen in elkaar en maken
met ‘Mobi Mobi’ hun eerste voorstelling als Collectief Fiat.

Maar dit jaar hebben de kinderen er genoeg van. Ze nemen het heft in eigen
handen. Dit jaar wordt een vakantie om écht nooit meer te vergeten.

17. 00 u

A ANVANG
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Deze brochure werd gedrukt met vegetale
inkten en op ecologisch FSC-papier.
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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 parkeerplaats vinden voor je wagen dikwijls onbegonnen werk én betalend. Sinds
januari 2020 is de Gentse binnenstad ook een lage emissiezone. Dat wil zeggen 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…

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 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
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