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PROJECT

MUZIEK

THEATER

B.E.E.S.T. Snotapen & andere apsjaars

B.E.E.S.T. Snotapen & andere apsjaars

In het spoor van Django

OPENINGSWEEKEND Kunde

MUZIEK

MUZIEK
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20.30 u

20.30 u

THEATER

Mareille Labohm & Frank Stukker PLUS

Adriaan Van Aken Afscheid van een auto

O Bain Marie
MUZIEK
THEATER

Chapulines Bululú
MUZIEK

Vlaamse Meesters

Tiny Legs Tim Call Us When It’s Over

Een cabaretvoorstelling van Nele Bauwens

OP BEZOEK

15.00 u

zo 21

Goestedoenders Heppienest in de Nesten

THEATER

THEATER
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SCHOOL

Ella en de mieren
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p. 28

p. 28

p. 27

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’.

B – 9000 Gent

Haspelstraat 31

+ 32 (0) 9 / 237 04 07
dvg@deviezegasten.org
facebook/BijDeViezegasten

W www.deviezegasten.org

E

T
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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?

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

›
›
›
›
›

[8+]

[8+]

Reserveren kan vanaf maandag 13 september 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.
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November 
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vr 29 20.30 u

COMEDY
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TOONMOMENT

OPENINGSWEEKEND Verhalen wonen in huis

OPENINGSWEEKEND Jong Gewei

za 16 20.30 u MUZIEK/WOORD BUILD A ROCKET.
za 23 20.30 u

TRY-OUT

OPENINGSWEEKEND Antwerp Gypsy-Ska Orkestra p. 10

OPENINGSWEEKEND Bij Ons

vr 15 20.30 u MUZIEK/WOORD BUILD A ROCKET.

ma 11

zo 10
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Oktober 

Kalender

projecten

p. 5 & 6

Meer info en inschrijven via michele@deviezegasten.org
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Bij’ De Vieze Gasten bestaat in oktober 20 jaar. Al 20 jaar beïnvloeden tal van
artiesten, medewerkers, vrijwilligers en buurbewoners mee het karakter van
de wijk.
Dit mag gevierd worden, dat is zeker! Maar hoe vier je dat? Dat mag jij mee
bepalen!
We gaan op zoek naar enthousiaste buurtbewoners die samen met ons een
feestcomité willen vormen.
Kom op donderdag 23 september 2021 om 19u30 met heel veel enthousiasme
en je zotste ideeën naar onze startvergadering.
Onze verjaardag wordt een feest voor en door de buurt!

4

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:

20 jaar Bij’ De Vieze Gasten

PROGRAMMA /

FRIENDS
WITH
BENEFITS

Word

*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…

PROGRAMMA /

Voorstellingen

p. 8 – 28

In september mag je van ons een oproep verwachten en in oktober hopen
we jullie en jullie verhalen met open armen te verwelkomen Bij’ De Vieze
Gasten!

Strijk een lucifer af en probeer het volgende verhaaltje in gedachten al eens
aan te vullen:
In de Brugse Poort is een kat na vele omzwervingen bij haar baasje
thuisgekomen. Vier jaar geleden was de kat Lucky op de achterbank van
een auto gesprongen en…
Aan jullie vertellers!

Sommige mensen vertellen zo voor de vuist weg, anderen hebben een struc
tuur nodig. Volgens de beroemde filmregisseur Steven Spielberg zijn mensen
echter vergeten hoe ze een verhaal moeten vertellen. “Verhalen hebben geen
midden of een einde meer,” beweert hij, “ze hebben meestal een begin dat
nooit meer eindigt.” Wij zullen hem ongelijk geven en met Fixatief op zoek
gaan naar jullie persoonlijke vertelstem. Maar wat is een goed verhaal? Dat
gaan we ook met jullie uitzoeken. We zullen naar elkaar luisteren, in de huid
kruipen van verschillende personages en onverwachte wendingen bedenken
rond een knetterend – echt of imaginair – vuur.

Een nieuw seizoen, een nieuw verhaal!
Fixatief wil jullie warm maken voor het verhalenproject ‘Rond het vuur’.
Iedereen heeft een verhaal en het vertellen van verhalen is waarschijnlijk
de oudste vorm van vermaak die de mensheid kent. Een verhaal helpt ook
bij het begrijpen van de wereld om ons heen en het delen van dat begrip met
anderen. Wij willen die traditie in ere houden.

Verhalenproject ‘Rond het vuur’

Bij’ De Vieze Gasten bestaat intussen 20 jaar. Al 20 jaar organiseren we leuke
projecten in uw buurt, u was er bij! En al 20 jaar houdt Fixatief foto’s bij.
Die foto’s zullen we vanaf ons openingsweekend met jullie delen. Fijne
herinneringen zullen pronken op onze panelen. Voel jullie vrij om te komen
snuisteren en eens in ons verleden te duiken. Het zal fijn zijn om jullie terug
te zien.

Het collectief beeldgeheugen

Fixatief
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TRY-OUT

Bij Ons

openingsweekend

DUUR 40 min.

TICKE T S gratis

A ANVANG 19.00 u

Tourad Kane & Frank Van Neerboom

Deze try-out is in samenwerking met WIPCOOP

ACTEURS

Daar werken ze dagelijks met video, dans, muziek en woord om op hun
manier diversiteit te helpen vormgeven. Ze zetten deze tools in naargelang
de partner met wie ze samen werken, maar steeds met een persoonlijke
toets. Ze kijken door een bril met invloeden van Centraal-Afrika, de West-
Afrikaanse kust en België. Deze cocktail maakt van ‘Bij ons’ een uniek
stuk, een opfrissing van hoe we naar ons eigen land kunnen kijken. Via
ritme, dans, beeld en woord nemen ze jou mee naar hun eindbestemming,
l’acceptation de l’autre!

Als Tourad Kane en Frank Van Neerboom niet ergens bij een interventie
aanwezig zijn om de diversiteit in onze maatschappij te bevorderen,
bevinden ze zich thuis in hun atelier.

“je n’ai pas peur de la mort, mais de l’oublie.”

OKT

01

vr
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illustratie: @lalacayman

Antwerp Gipsy-Ska Orkestra brengt al meer dan 17 jaar een
bonte mix van Oost Europese Gipsy en Jamaicaanse ska naar
de Europese festivalweides.

Antwerp Gypsy-Ska Orkestra

openingsweekend

BAS

Suhamet Latifi GITAAR Eduardo Vega GITAAR Ramadan Sali
Filip Vandebril DRUMS Frederik Van den Berghe
KEYS

Verhalen wonen in huis

openingsweekend

Jong Gewei

TICKE T S gratis

A ANVANG 14u tot 20u

MAKER

MET

The Urban Lab of Europe !

openingsweekend

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling

EUROPESE UNIE

Dit project maakt deel uit van ICCARus en wordt mee gefinancierd door het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het initiatief Urban Innovative Actions (UIA).

A ANVANG 19u00

TICKE T S gratis

www.facebook.com/jonggewei
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Twee maal per jaar organiseert Jong Gewei een werkweek
met een publiek toonmoment. Ze mochten al even geen pu
bliek meer toelaten, maar deze zomer was het zover! Jong Gewei werkte eind
augustus drie weken intensief aan een toonmoment en ook de doorgroeiers
creëerden eigen werk. Op 2 oktober zal er een selectie worden getoond van
deze intensieve periode. Wat te verwachten? Het hele jaar door werken ze
rond thematieken die hun wakker
houden. We willen nog niet te veel ont
hullen, maar ze kunnen wel al beloven
dat het een boeiende en theatrale
avond wordt!

OKT

02

za
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buurtbewoners van de Brugse Poort deelnemend aan Gent Knapt op!
Reindert Vermeire INITIATIEF EN PRODUCTIE Bart Gabriel (vzw Sivi)
MET DE STEUN VAN VZW Sivi in samenwerking met Gent Knapt op!, Iccarus,
Bij’ De Vieze Gasten en Wijk aan zet (Stad Gent)

De locatie wordt in september bekend gemaakt op www.deviezegasten.org

In de Brugse Poort startten we een sociaal-artistiek project
op met deelnemers van Gent Knapt Op. Onder leiding van Reindert Vermeire
maakten we een luisterverhaal (podcast). Met de podcast zullen we binnen
piepen in 9 huizen, in 9 kamers en dit bij (minstens) 9 mensen. Hun verhalen
komen samen in één huis, waar de luisteraar kan thuiskomen en verdwalen.
We ontmoeten deelnemers in een hernieuwde relatie met hun woning en
misschien ook met hun leven. Een positief vertrekpunt… Dat het alvast goed
met hen mag gaan!

OKT

02

za

www.gipsyska.com — www.facebook.com/gipsyska

SAX

ZANG

Gregor Engelen
Divo Rojas Pavez

Het nieuwe album Duivelsblauw is een mix van Libanese, Griekse en Turkse
psychedelica gecombineerd met Jamaicaanse sounds. De nummers op het al
bum zijn een combinatie van Nederlandstalige songs, instrumentals en Turkse
traditionals.

Een charismatische frontman, tomeloze energie op het podium, een enorme
verscheidenheid aan stijlen en ritmes die de grenzen verleggen van wat we
kennen als ska muziek gecombineerd met opvallende melodieën die spatten
van vreugde en vol zitten met melancholie en tel daar nog eens de improvisa
tievaardigheden om een jazzcombo te evenaren bij op. Al deze facetten vormen
een eigen, rijk en uniek geluid. Hét geluid van Antwerp Gipsy-Ska Orkestra.

TICKE T S

De Belgische stad Antwerpen staat bekend om zijn smeltkroes
van verschillende culturen. Antwerp Gipsy-Ska Orkestra weer
gratis
spiegelt die openheid op een intrigerende manier. Met hun zeer
diverse muzikale achtergrond, bundelen de muzikanten hun
krachten, waarmee ze de pure, rauwe energie van authentieke Roma Gipsy/
Griekse en Turkse melodieën combineren met ultra dansbare ska grooves.

20.30 u

A ANVANG

OKT

01

vr

openingsweekend

Kunde (Ku:ndeɪ) aka Joram Kunde Boumkwo, is een Belgisch-
Kameroense rapper, vocalist, producer en toetsenist die hiphop vermengt met elementen uit verschillende genres als
jazz, P-funk Afro-beat. Deze creatieve duizendpoot ontwikkel
de op jonge leeftijd een passie voor beatboxen en producen
en van daaruit bouwde hij het framework waaruit hij muziek
benadert.

Kunde

| €6 | €2

Daniel Clariste Guedegbe
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Sinds september 2019 zijn violistes Anouk Sanczuk en
Jeanneke Van Roeyen intensief bezig met een onderzoek naar
de roots en het muzikale culturele erfgoed van de Roma ge
meenschap in België. Dit erfgoed is eeuwenoud, immens en
divers. Al spelenderwijs verdiepen zij zich in de wondere we
reld van de Romamuziek, cultuur en tradities. Ze werden hier
bij geholpen door Tcha Limberger die hun onderzoek begeleidt
en de violistische kneepjes van het vak aanleert. Fapy Lafertin
leerde hun enkele melodieën aan van zijn grootvader, en Jozef
Holub leerde ons liedjes zingen. Een eerste inkijk in hun muzi
kale reis brengen zij in de vorm van
een concert samen met Roma muzi
kanten uit Gent.
Omdat het belang van de cultuur
en leefwijze van de Roma niet los
te koppelen is van de muziek wordt
deze avond een tweeluik. Een lezing
van het minderhedenforum legt
de link tussen muziek en de woon
wagencultuur.

Een zoektocht naar de roots van de Roma muziek

In het spoor van Django

BAS

13

Kim Janssens werkt al meer dan 20 jaar met woonwagenbewoners. Sinds
2009 is ze stafmedewerker bij het Minderhedenforum. Door haar unieke
praktijkervaring en haar contacten met woonwagenbewoners maakt ze kom
af met stereotypen rond deze diverse bevolkingsgroep. Ze geeft een kijk op de
geschiedenis van de woonwagenbewoners en geeft inzicht in de precaire situa
ties waarin deze mensen vandaag soms moeten overleven. In 2019 schreef Kim
Janssens het boek “Een leven lang opgejaagd. De plek van woonwagenbewo
ners in Vlaanderen.”, uitgegeven bij Lannoo Campus, waarin ze in tekst en
beeld ingaat op de diversiteit onder de groepen van woonwagenbewoners, de
unieke geschiedenis schetst en de mechanismen van uitsluiting onderzoekt.

Sinds de 15de eeuw verblijven er woonwagenbewoners in Vlaanderen en Brus
sel, vaak ergens verborgen aan de rand van steden en dorpen. Net zoals andere
nomadische groepen in Europa kennen ze een verleden van uitsluiting en ver
volging. Het wonen in een woonwagen leidt vaak tot conflicten. Ook vandaag
nog zijn er te weinig veilige haltes voor woonwagenbewoners. Net zoals vroe
ger voelen woonwagenbewoners zich nergens welkom.

€ 10

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

OKT

09

za

www.facebook.com/Kundefunk

SAX & KEYS

VOCALS & KEYS

Kunde DRUMS Pieter Vanoverberghe
Creo Cristoria

Vroeger was dit een solo project in de zuivere zin van het woord maar
tegenwoordig treedt hij op met een vierkoppige band bestaande uit Pieter
Vanoverberghe (drums), Daniel Clariste Guedegbe (bas), Creo Cristoria (saxo
foon & keys) en Kunde (vocals & keys).

Zijn naam betekent vrijheid in het Bassa – één van de vele ta
len gesproken in Kameroen – en dit trekt hij duidelijk door in
zijn brede muzikale expressiviteit. De rode draad binnen het eclectische en
avontuurlijke landschap van soundscapes is de manier waarop hij de melo
dische en harmonieuze aspecten van muziek verweeft met het ritmische, met
een sappige cocktail van grooves als resultaat.

gratis

TICKE T S

20.30 u

A ANVANG

OKT

02

za

© Joséphine Vandekerckhove

| €4 | €2

Conjaerts, Elke Dingenenen en Wouter

OKT

A ANVANG 20.30 u

| €6 | €2

Dartelend ging Nele Bauwens door het leven, de dag plukkend,
swingend en zingend.
Tot de geschiedenis kwam aankloppen, en de buren ook.
Met humor en weemoed, met warmte, liefde en sprankelen
de spitsheid vertelt Nele over de wereld waarin we leefden en
over een nieuwe die geboren wordt.
Een niet geheel virusvrije wereld, met één mensdom en één
dierenrijk, die elkaar bestuderen en van elkaar leren.
Wie denkt aan huilen van het lachen, aan wenen van ontroe
ring en aan rollen van het ene wonderlijk inzicht in het ande
re, die denkt aan een cabaretvoorstelling van Nele Bauwens.

© Francis Vanhee
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TICKE T S € 10 | € 6 | € 2

REGIE

www.nelebauwens.be

Walschaerts

CONCEPT, SPEL & ZANG

Nele Bauwens
Raf Walschaerts

TEKSTEN

Nele Bauwens, Sam De Graeve en Raf

Nele Bauwens: “Het wordt naakt én kwetsbaar, vrolijk én poëtisch …
Beloofd!”

EEN CABARETVOORSTELLING VAN NELE BAUWENS is haar derde
monoloog, tot stand gekomen in een trio met Sam De Graeve (tekst) en Raf
Walschaerts (tekst en regie).

15

Nele bouwde gestaag aan een carrière in de vaderlandse showbizz, swingde
met El Tattoo del Tigre, zong met Tine Embrechts en Lucas Van den Eynde
de pannen van het dak in Jukebox, en fluisterde luid in haar cabaretvoorstel
lingen ‘Ik moet beter luisteren’ en ‘Wat een geluk’.

€ 12

TICKE T S

20.30 u

A ANVANG

OKT

23

za

Een Cabaretvoorstelling
van Nele Bauwens

BEMANNING

Ana Vasquez, Anaïs Moffart, Annelies Vanderoost, Bao Sissoko, Benedicto
Antonio Gonzales, Bruno Deneckere, Charlotte Caeckaert, Danny Van Rietvelde, David
Dominguez, Derek, Elbow, Elza Jeanty, Eva Herman, Farah Rifi, Farnoosh Kkodadadeh,
HT Roberts, Jolien Develtere, Kathleen Vandenhoudt, Katie De Buck, Koen De Ruyck,
Lala Cayman, Luiz Marquez, Maarten De Pue, Mario Vermandel, Mark Jeanty, Marlene
Elgueta, Mong Rosseel, Naim Erbaba, Nils De Caster, Pascale Michiels, Pol Segers, Robbe
Kieckens, Sara De Smedt, Sophie Cocheteux, Stan Jeanty, Soroosh Ghahramanloo, Team
Bij’ De Vieze Gasten, Thomas Noël, Tom Waits, Wennie De Ruyck, Wouter Vandenabeele,
Yves Meersschaert, e.a …

Het is een dinges, een … iets.
Een concert!
Een voorstelling!
Stel je voor.
Een tocht door een universum.

Een vlucht omhoog.
Een droom bij heldere hemel.
These are our voyages.
In sterren geschreven.
Welkom aan boord van de toekomst!

16 BUILD A ROCKET.

za

Konings

TEKST, MUZIEK EN SPEL Joep

Snotapen en andere apsjaars is een knallend theaterconcert
vol sterke verhalen en maffe muziek waarop je niet kan blij
ven stilzitten. Van salsa tot drum ’n bass, van house tot hip
hop. Over bijzondere schepsels waarvan je niet wist dat ze
bestonden en niet wist wat ze konden. Dans mee met de Zweet
vis, het Weekdier en de Discoteek. B.E.E.S.T is feest!

B.E.E.S.T. maakt muziektheater met pompende beats en grap
pige teksten, afkomstig uit een lichtelijk gestoord universum
met een flinke hoek af.

Beestachtige beatboxer Wouter Konings (Uruz) en zingende
theatermakers Joep Conjaerts en Elke Dingenen zijn B.E.E.S.T.

B.E.E.S.T.

Snotapen & andere apsjaars (8+)

65°NB 20°OL (Svarttjärnliden, Sverige)

OKT

15

vr

OKT

11

ma

8 - 12 jr

LEEF TIJD

€6

TICKE T S

15. 00 u

A ANVANG

OKT

10

zo

© Martijn Soenen

Vlaamse
Meesters

TICKE T S € 6 | € 4 | € 2

A ANVANG 20.30 u

Het album Vlaamse Meesters wordt
gedeeltelijk voorgesteld en na het
concert verkocht. Alle muziek
werd geproducet door El-One. Elke
artiest zal zijn eigen nummer van
het album en daarnaast nog enkele
eigen nummers brengen.

Flowzales uit Limburg, al 20 jaar
actief als MC en werkte al met ver
schillende mensen samen over de
grenzen heen.
Gemeejne Bleejkn uit Blanken
berge, de jongste rapper van de ben
de. Hij luistert graag naar rap uit
New York, wat je ongetwijfeld kan
je horen in zijn muziek.
Krono uit Gent, a.k.a. kroniek, hij
is al 25 jaar actief in Gent als free
style rapper. Op elke cypher in Gent
en omstreken zette hij de microfoon
in vuur en vlam.
Dyna Een volkse rapper met een
mathematical flow, al meer dan
20 jaar actief in de scene.

Vlaamse Meesters brengen Hip Hop
met een sound van de jaren ’90, ook
gekend als Boom-bap. Maak kennis
met de rappers uit verschillende
Vlaamse provincies die het podium
op zaterdag 30 oktober zullen doen
daveren:

OKT

30

za

TICKE T S € 10 | € 6 | € 2

A ANVANG 20.30 u

www.facebook.com/ChapulinesSon

ZANG & JARANA

VIOOL

Graciela Zaera
Beto Robledo
PERCUSSIE Antoon Kindekens
DOUBLE BASS Dennis Nicles
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Na twee livestream concerten
eerder dit jaar komt de Gents-
Caraïbische band Chapulines ein
delijk live voor u spelen. Op deze
speciale avond stellen ze hun
eerste EP Bululú aan u voor. Het
is een ode aan een soort Spaan
se troubadour die verhalen met
muziek liet reizen van dorp tot
dorp. In Latijns-Amerika is een
Bululú dan weer een licht uit de
hand gelopen feestje. Deze ele
menten kan je ook terugvinden
in een Mexicaanse fandango. Dit
is een muzikaal volksfeest waar
bij verhalend en geïmproviseerd
wordt gezongen, gedanst en son
jarocho-muziek gespeeld. De son
jarocho uit het zuiden van Mexi
co is de belangrijkste inspiratie
bron voor Chapulines. In hun
repertoire hoor je verder Cubaan
se en Colombiaans-Caraïbische
invloeden terug. Met de Cubaan
se trompettist Rubén Hernández
Gonzáles als gastmuzikant wordt
het ongetwijfeld een warme en
feestelijke avond.

NOV

05 Bululú
Chapulines

vr
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Tiny Legs Tim GITAAR Toon Vlerick BAS Mattias Geernaert
Coene GELUIDSTECHNIEK Steven Jansens LICHTTECHNIEK Thomas Van Leuven
www.tinylegstim.com

DRUM Bernd

GITAAR EN ZANG

29

“Call Us When It’s Over” —het 6de studio album van Tiny
Legs Tim— is een spontane uitbarsting van energie. Een
ode aan het ‘samen muziek maken’ na drie maand muziOKT
kaal braakland tijdens de eerste lockdown.
We zullen de lente en de zomer van 2020 nooit vergeten. In
maart werd de wereld getroffen door de Covid-19 pandemie.
Overal ter wereld gingen steden en landen in lockdown, wer
A ANVANG
den bars en podia gesloten en verstomde elke vorm van live
20. 30 u
muziek.
TICKE T S
Na drie maanden van totale isolatie — zonder jamsessies of
€ 12 | € 6 | € 2
optredens in Missy Sippy Blues & Roots Club in Gent of een
der welke plaats — besloten Tiny Legs Tim en enkele vrienden een weekend
te boeken in de The Yellow Tape recording studio. Het doel: vastleggen van de
emotionele ontlading en de energie van die eerste keer opnieuw samen spelen.
Een eenvoudige live-opstelling, een 60’s Faylon mengtafel en een oude
24-track tapemachine werden gebruikt om deze uitbarsting van muzikale
vreugde op te nemen. Tijdens het weekend bereikten Tim en zijn muzikanten
de aanstekelijke flow die ze al zo vaak mochten ervaren tijdens de nachtelijke
jams in een volgepakte en stomende Missy Sippy. Vier muzikanten die tot één
geheel versmelten in een energieke dans met het publiek, geleid door de zwoe
le beats van de drums (Bernd Coene), de dirty grooves van de bas (Mattias
Geernaert) en de opzwepende dialoog van de gitaren (Toon Vlerick & Tiny
Legs Tim).
Tim en zijn kompanen hebben lang moeten wachten tot ze gebeld werden
— en tweede lockdown gooide roet in het eten — maar eindelijk is het zo ver.
Dit viertal staat te popelen om elkaar en het publiek op sleeptouw te nemen
voor een energieke liveshow vol positieve energie en spelplezier.

vr

Tiny Legs Tim

Call Us When It’s Over

| €6 | €2

CONTRABASS

DRAMATURGIE, MIXAGE, REGIE-ASSISTENTIE

www.nieuwstedelijk.be

DRAMATURGISCHE ONDERSTEUNING

Van Aken
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In 2020 doet theater- en audiomaker Adriaan Van Aken deze
reis over. Volgens hetzelfde reglement. Maar in zijn eentje,
aan boord van zijn gezinswagen. Doel: na 30 dagen en 60 stops
Marseille bereiken en daar zijn wagen van de hand doen. Om
vervolgens een autoloos bestaan aan te vatten.
Lucas Derycke
Els Theunis MUZIEK Rudy Trouvé SCENOGRAFIE Sara
Bomans EINDREGIE Johan Petit & Sara Vertongen TECHNIEK EN LIVE MIXAGE Bernard
Peeters EEN COPRODUCTIE VAN Het nieuwstedelijk, MartHa!tentatief en Het Laatste Bedrijf
DEZE PRODUCTIE KWAM TOT STAND MET DE STEUN VAN de Tax Shelter maatregel van de
Belgische federale overheid en Gallop Tax shelter

| €6 | €2

In 1982 reisden romancier Julio Cortazar en fotografe Carol
Dunlop van Parijs naar Marseille. Via de Autoroute du Soleil.
Aan boord van hun Volkswagenbusje Fafner. Ze deden een vol
le maand over deze afstand omdat ze op elke snelwegparking
die ze tegenkwamen een stop maakten. En op elke tweede par
king de nacht doorbrachten! Deze absurd-poëtische reis resul
teerde in de roman ‘De Autonauten van de Kosmosnelweg’.

Een verhaal van afscheid. Van autobezit in het algemeen. En
van één geliefde auto in het bijzonder.

VAN EN MET Adriaan

€ 12

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

NOV

12

vr

Adriaan Van Aken

Afscheid van een auto
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© Katrijn Van Giel

Bogaert ZANG Julie Honorez ZANG Jana Pauwels DRUM Sam
Gertjan Alkemade VIOOL & PIANO (GASTMUZIKANT) Renaud Crols

In 2017 namen zij tussen oud en nieuw een EP op in de sfeer
volle ruimtes van Arscene vzw in Hansbeke. De groep is door
heen de tijd verschillende metamorfoses ondergaan wat er
voor zorgt dat ze steeds blijven groeien. Na even stil gelegen
te hebben zijn ze nu weer volledig terug met een fameuze up
grade aan muzikanten en nieuwe songs.

In 2014 brachten ze hun eerste album uit waarin de kwetsbare
visie van leadzangers Marie Bogaert werd uitgelicht. Onder
tussen bloeide de band uit tot een groep muzikanten die op een
zeer eigen manier een grote liefde voor ritme en harmonie uit
spreekt.

www.facebook.com/ObainMarie

Goekind

© Jan Pijpops

Een warm bad met drie in elkaar smeltende stemmen onder
steund door speelse arrangementen die je meenemen in een
sfeervolle reis waarin jazzy soul, wereldmuziek en melancholie
elkaar terugvinden.

LEAD ZANG & GITAAR Marie

€ 10

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

NOV

06

za

O Bain Marie

Mareille Labohm
Frank Stukker

www.mareillelabohm.com

GITAAR

SPEL

| €5

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.

Een zwarte schaduw doet zijn intrede. Zelfs de Nachtmarie’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) ?

o-ow, troubles in Paradise.
Net toen de bewoners van Heppienest dachten dat het leven al
leen maar bestond uit rozengeur en maneschijn en regenbogen
slaat het noodlot toe.

Heppienest in de Nesten

Eindelijk kunnen de Goestedoenders terug verlangen
om voor u op te treden, want dat doen ze het allerliefste.
Ze hebben langer dan een jaar moeten wachten om uit
te breken op het podium van Bij’ De Vieze Gasten. Veel te
lang dus… Dat belooft… Dat belooft een spektakel van
jewelste te worden.

© Felle Janssens

www.goestedoenders.be
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Zondag 21 november organiseren we in het kader van Kunstendag voor Kinderen vooraf
een workshop ‘kostuums maken’ die start om 13u30. Zo kan het publiek met de nodige
glitter & glamour naar de voorstelling komen kijken. Inschrijven voor deze workshop
kan via onze website (de plaatsen zijn beperkt).

€7

TICKE T S

15.00 u

Kunstendag
voor Kinderen

NOV

21

zo

15.00 u
& 19.00 u

NOV

20

za

20.30 u

NOV

19

vr

Goestedoenders
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“It takes a village to raise a child.”
(Afrikaanse zegswijze)

“Laten we elkaar helpen, door
elkaar een breder perspectief te
bieden dan waar wij in ons eentje
toe in staat zijn. Want dan wordt
min maal min… PLUS!”

Samen met haar gitarist Frank
Stukker geeft Mareille in deze
muziektheatervoorstelling haar
blik op de nieuwe gezinssituatie; de
schoonheid en de complexiteit ervan.
Ze gaat op zoek naar de nieuwe norm,
wil het taboe doorbreken en tonen
dat plusouders, ook mensen zijn.

Heppienest in de Nesten

TICKE T S € 12 | € 6 | € 2

A ANVANG 20.30 u

Mareille Labohm had haar leven in
Amsterdam, maar toen ze verliefd
werd op een Vlaamse Beer verander
de alles. Hij had al een kind en zelf
koos ze ervoor om zelf geen kind te
krijgen en te zorgen voor een kind dat
niet het hare is. Maar hoe moet je je
verhouden tot de biologische ouders?
Hoe loop je niet te hard van stapel?
Vragen waar niet altijd pasklare ant
woorden op zijn. Voortdurend op zoek
naar de balans, het moeilijk even
wicht zonder jezelf te verliezen.

We leven in een tijd waarin samen
gestelde gezinnen al lang geen uit
zonderingen meer zijn. Steeds meer
mensen vervullen de rol van plusou
der, maar wie ben je in de wereld als
je zorgt voor het kind van een ander?
Liefde geven is universeel, maar de
biologische banden zijn heilig… zijn
ze heilig?

Mareille interviewde ouders en
plusouders en benaderde schrijvers
als Eva Schuurman, Jan Tekstra en
Lieven Tavernier, om samen deze
voorstelling vorm te geven. In een tijd
waarin we meer dan ooit teruggewor
pen lijken op onszelf, onze angsten en
verwachtingen tracht Mareille haar
licht te werpen over een situatie die
te vaak genegeerd wordt. Juridisch tel
je niet mee, nochtans kent iedereen
plusouders, mensen die ook gewoon
liefhebben en graag zien. Maar krij
gen ze een rol in deze wereld?

Mareille Labohm & Frank Stukker

PLUS

Mama, Papa, zoon en dochter de
koningswens. Het perfecte gezinnetje,
huisje, boompje, kindje en alles is
klaar.
Daarmee groeien we op, het ideaal
beeld van de wereld en ze leefden nog
lang en gelukkig. Maar het leven is
geen sprookje, we wonen niet in roze
barbiehuizen.
En Ken en Barbie lachen niet de
hele tijd hun witte tanden bloot.

NOV

13

za

| €2

In De Coulissen is een lichte voor
stelling over onze donkere kant. Dat
wat normaal gezien in de kleedka
mer achterblijft, ziet u nu op het to
neel in een mix van stand-up, theater

Want wat doet een actrice als er geen
tegenspel is?
Als niemand anders meer de woorden
in de mond legt?
Wat als de grens tussen op de plan
ken en ernaast langzaam vervaagt?

Ze schrapt en schrijft.
Zingt en zoekt.

www.sofiepalmers.com
23

Palmers DRAMATURGISCH
Louise Van den Eede SCENOGRAFIE
EN LICHT Saskia Louwaard MUZIKAAL ADVIES
Ephraïm Cielen ZAKELIJKE ONDERSTEUNING
ST.art vzw TOURNEEPLANNING Jimmie
Dimmick IN SAMENWERKING MET Arenberg,
KVS, 30CC, CCHA/Het Lab, Arsenaal/
Lazarus, Matterhorn, CC Puurs, Bigger
Ting MET DANK AAN Katrien Pierlet, Jessa
Wildemeersch, Nele Van den Broeck
ADVIES

VAN EN MET Sofie

en muziek. Met enkel een piano en
microfoon stort Sofie zich in een ge
voelig en humoristisch zelfportret.
Een pleidooi voor mildheid. We mod
deren, immers, allemaal maar wat
aan...

Een muzikale mix van grote mislukkingen, diepe gedachten
en filosofische inzichten - of het gebrek daaraan...

In De Coulissen / Sofie Palmers

Het gaat super goed
met Sofie. Nee, echt.
Ze heeft veel bereikt,
A ANVANG
op en naast het
20. 30 u
podium. Ze is goed
TICKE T S
bezig. Maar eerlijk?
€ 10 | € 6 | € 2
Je zou eens in haar
hoofd moeten kijken.
Een overgevoelige workaholic,
full-time people pleaser en immer
onzeker. Tijd voor de waarheid!
Gedurende een jaar legt Sofie zich
op om iedere dag te schrijven, en te
blijven schrijven, tot enkel het eer
lijkste overblijft. Met dat materiaal
gaat ze aan de slag - vastberaden zich
open en bloot te tonen met al haar
getwijfel, gestuntel, overambitieuze
dromen en zware flops. Vastberaden
zich niet meer te verstoppen achter
de schaduw van een ander. Want deze
keer staat ze er alleen.

NOV

27

za

22

Ana Vasquez (Argentinië), Angelina Balkaen (Oekraine),
Benedicto González Arévalo (Chili), David Domínguez (Venezuela),
Gladys Ongeri (Kenia), Hermine Arakelyan (Armenië), Maritza Molina
Zuniga (Chili), Mohamed Shahada (Syrië), Nadya Kamil (Marokko),
Naim Erbaba (Turkije), Özlem Aslan (Turkije), Stefani Djunaidi (Indonesië),
Qianjing Cui (China) REGIE Sophie Cocheteux
DRAMATURGIE Barbara Van Praet MUZIEK EN GELUID Jean-Pierre
Rees LICHT Alexander Coppenolle
ACTEURS

Het ‘Blauwe Uur’ is het moment net voordat de zon opkomt.
Er hangt een vreemde gloed in de lucht en hoorbaar is de stilte.
Drie schilderijen die verband houden met het ochtendgloren
worden door de acteurs tot leven gebracht. De tijd speelt een
spel. Heden en verleden worden gemengd als kleuren op een
schilderspalet. De acteurs spelen verhalen en vertellen hun
eigen herinneringen met veel enthousiasme in de taal van hun
nieuwe thuis: het Nederlands.

Het Blauwe Uur

CELESTIAL MEKANIKS IN SAMENWERKING MET CVOGENT EN BIJ’ DE VIEZE GASTEN.

€6

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

NOV

26

vr

© Sophie Cocheteux

© Karen Van der Biest

| €6 | €2

Jonge maker Johannes Wirix-Speetjens neemt u mee naar een
verhaal in Rome. Op een markt voor agrarische producten be
gint zijn reis naar schoonheid en liefde. Door de ogen van zijn
geliefde leert hij de stad, de Italiaanse taal en cultuur, maar
ook de verwoestende kracht van liefde kennen. De kracht van
deze ontmoetingen staat centraal. Een personage dat zijn ge
liefde graag mee op scène had gehad, maar met herinneringen
zijn hart vult en de stad opnieuw inkleurt. Over liefde, loslaten
en terugvinden.

Misschien had ik liever helemaal geen liefdesverhaal gehad.
Maar ja, als ge niet durft vallen kunt ge ook niet fietsen, hé.
Of skaten.
Of vliegen!

Haerens
Bekers
TOETSEN Benjamin Verschaeve
DRUMS Udo Vanhoonacker
www.akulas.be

BAS Willem

GITAAR Ruben

The Akulas zijn ontstaan in 2005 in
Gent en brengen fijne instrumen
tale muziek die zich situeert tus
sen de zonovergoten kusten van
California en de droge woestijn van
Reverbistan. The Akulas zijn ge
ïnspireerd door het klassieke surf
geluid van de jaren zestig, obscure
hammondorgel tunes, garage,
Europese instrumentale muziek en
de “beat” groepen uit de jaren zestig.

Dat zijn The Akulas.
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www.facebook.com/
TheeAndrewsSurfers

DRUMS

BAS

Jens Dewaele
Bart Rosseau
GITAAR & ZANG Steven Gillis

25

Thee Andrews Surfers grijpen
terug naar de basics, met een vet
te knipoog naar de donkere kant
van instrumentale rock’n roll:
Link Wray. Live optredens van
Thee Andrews surfers zijn een
trip waarbij ook de band nooit
vooraf weet waar ze zullen lan
den: drums ergens tussen het pu
bliek, gitaristen op de tafels of de
toog. Attitude, atmosfeer en ener
gie: Thee Andrews Surfers blazen
het dak er af en steken het kot in
de fik.

“Play it, don’t say it” zou zowat
de lijfspreuk van dit trio Fifty
Foot Combo leden kunnen zijn.
“More gigs then rehearsals.
Album sold out since 2001.”

In reverb gedrenkte surfgitaar,
Beukende drum beats,
Cheesy orgelklanken
Bonzende bas-vibes.
Voeg alles samen en schud door
elkaar zonder te roeren.
Serveer koel.

www.facebook.com/baritonloco

Faust Declercq GITAAR Kasper Van de Ponseele
Danté Declercq DRUMS Lieven Declercq

Thee Andrews Surfers

| €6 | €2

BASS IV

GITAAR

El Baríton Loco 60’s surf and garage, niet van de poes.

Drie generaties van Gentse Surf bands laten deze avond zien
hoe levend deze scene nog is. Na 18 maanden van gedempte
gitaren gaat de versterker terug op 10 en trekt de Gentse
Surfscene naar Bij’ De Vieze Gasten.

El Baríton Loco / The Akulas /
The Andrew surfers

The Akulas

€ 12

TICKE T S

19. 30 u

A ANVANG

DEC

04

za

www.facebook.com/Zonderlingen

TEKST) Bruno

VAN EN MET

Johannes Wirix-Speetjens COACH (TEKST) Peter De Graef COACH (SPEL EN
Vanden Broecke DRAMATURGIE Marte Bernaerts SCENOGRAFIE James Bullaert
KOSTUUM Els Van Buggenhout, Friederike von Lösecke, Annet Sunderman FOTOGRAFIE
Koen Broos, Rana Van Pellecom GRAFISCHE VORMGEVING Jules Bracke TECHNIEK Domien
De Roover SPREIDING Trappelend Talent, een initiatief van Bruno Vanden Broecke
MET DANK AAN Koninklijk Conservatorium Antwerpen, Sabbattini, GlassHelder, de Warande
MET BIJZONDERE DANK AAN Wito Geerts MET STEUN VAN Stad Antwerpen, District Berchem,
Corso en Lebenskleidung

De voorstelling ‘Zonderlingen’ werd opgenomen onder de vlag ‘Trappelend
Talent’, een select aanbod van opkomend en getalenteerd jong werk, geselec
teerd door acteur Bruno Vanden Broecke.

Johannes werkte voor deze monoloog samen met niemand minder dan Bruno
Vanden Broecke (spel- en tekstcoach) en Peter De Graef (tekstcoach).

€ 10

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

DEC

03

vr

Zonderlingen

© Koen Broos

| €6 | €2

De Busscher

www.facebook.com/jlnfrmn

Wytynck
BAS Mattias Geernaert
DRUM Tom Leyman

KEYS Gertjan

ZANG, GITAAR Michael

| €6 | €2

Lamoot

MET

Karel De Rijcke

Charles Le Riche houdt niet van hok
jesdenken en hij gelooft dat alles een
spectrum is. Deze comedian doet eigen
lijk niet meer dan een poortje openen
naar zijn brein, waar het wemelt van
de absurditeiten. Laat jullie meevoeren
door zijn gekke kronkels en geniet!

(voorprogramma)

MET Gunter

7 jaar na zijn laatste theatershow kon een comeback niet lan
ger uitblijven.
Het voorbije decennium heeft één van Vlaanderens Original
Gangsters Of Comedy zich voornamelijk online en op televisie
kunnen uitleven,
maar het bloed kruipt natuurlijk waar het niet gaan kan.
Een nieuw totaalspektakel zit dus in de lift, en op uitnodig
ing van De Vieze Gasten komt Lamoot met veel goesting alvast
wat nieuw materiaal uittesten.
Ouder, wijzer, zotter.

Karel De Rijcke

€ 12

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

DEC

11

za

+ Karel De Rijcke (voorprogramma)

Gunter Lamoot
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Begeleid door Gertjan Wytynck, Mattias Geernaert (SUWI,
Kosmo Sound) en Tom Leyman (Ramkot) heeft Julien Firmin
reeds een stevige live-reputatie opgebouwd.

Julien Firmin, een Gentse muzikant die zich niets aantrekt
van hypes, maar op zijn eigen elan een mengeling van blues en
alt pop brengt. Julien Firmin bracht zijn debuutalbum uit in
2018.
Na een mooi parcours door Vlaanderen, met optredens in o.a.
de Handelsbeurs en op Suikerrock, en een finaleplek bij Sound
Track, zijn de laatste handen gelegd aan zijn nieuwe plaat.
De plaat komt uit op 29 oktober, de ideale reden om deze te
ontdekken bij Bij’ De Vieze Gasten.

Julien Firmin

WORK IN PROGRESS

€ 10

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

DEC
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© Fokusmedia
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© Jeroen Willems

€6

DEC

20
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| €4 | €2

TICKE T S

15. 00 u

A ANVANG

DEC
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DRUMS EN GITAAR

TEKST, SPEL EN DANS

Griet Desutter
Brent Beukelaer

TEKST EN REGIE

Walter Janssen

Geïnspireerd op de muziek en het leven van Ella Fitzgerald,
the first lady of song.

‘Ella en de mieren’ is een jazzy sprookje met veel muziek en
dans voor iedereen vanaf 8 jaar. Over verlies en rouw, troost
en veerkracht.

“Als ik mijn mama mis, leg ik een plaatje op met de muziek
van Ella Fitzgerald. Skap, wabbe die doe, skiboe wa hee!!!
Dat vond mijn mama zo mooi. Dan is mijn mama er weer.
Dan voel ik haar grote vleugels rond mij. Dan hoor ik haar
weer vertellen. Het verhaal over Ella en de mieren.”

Zoetie mist haar mama. Op de 1ste schooldag… of als er een
monster onder haar bed zit. En ook als ze een goed rapport
heeft, niet als ze een slecht rapport heeft. Maar vooral als ze
wil weten of haar mama haar eigenlijk nog wel graag ziet.

Ella en de mieren (8+)
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© Michiel Devijver

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
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Evelien Gillis – Goldmund.be
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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…

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 adminis
tratief 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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