1

PB- PP

BELGIE(N) - BELGIQUE
AFGIFTEKANTOOR GENT X

© COVERBEELD: LISE VANLERBERGHE – AFZENDADRES: HASPELSTR A AT 31, 9000 GENT

DRIEMAANDELIJKS P2A8107

NIEUWSBRIEF #82

jan – feb – ma

2022

Met Bij' De Vieze Gasten
hebben wij al heel wat
duurzame keuzes gemaakt.
Maak kennis met enkele
van hen via de cartoons van
Lise Vanlerberghe in deze
nieuwsbrief.

O
Een Boom
Net zoals vele cultuurorganisaties zijn we net klaar met het schrijven van ons
subsidiedossier voor het Kunstendecreet. Met dit dossier zetten we de krijtlijnen uit
voor de komende 5 jaar. We gaan ervoor met veel goesting en iedereen is meer dan welkom
om deel te nemen aan een project of voorstelling bij ons.
Na 20 jaar in de Brugse Poort geworteld te zijn, zien Bij’ De Vieze Gasten als een boom. Een boom met
wortels die tot ver in de buurt groeien en een kruin die schaduw biedt voor zij die daar nood aan hebben.
Kom maar af. ’t Is hier wijs!
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Circusplaneet Funky Friday

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

dvg@deviezegasten.org

+ 32 (0) 9 / 237 04 07

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?

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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Nele Vereecken ANGEL

4HOOG Lam van Jan

4HOOG Lam van Jan

Kosmo Sound

Radio Cachot stelt voor: Justine

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

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

Moussa Dembele KOKOURA

John Ghost

Elena Peeters Begin

Sundahl
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SCHOOL

FAMILIE

MUZIEK

THEATER

MUZIEK

MUZIEK
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Reserveren kan vanaf maandag 13 december 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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Kalender

Projecten

*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…

Vragen of meer info: guus@deviezegasten.org of 09 237 04 07
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Geef ons dan een seintje!
Of beter, kom meteen naar de startvergadering op donderdag 27 januari 2022 om 19u30.
Dan doen we het hele opzet nog eens fijntjes uit de doeken en kan je meteen kennis maken
met elkaar. Tot dan?!

Maar laat ons beginnen bij het begin:
• ben je een artiest en heb je zin om een voorstelling, concert, performance (van maximum
30 minuten) een of meerdere keren te presenteren?
• woon je in de buurt en wil je je huis ter beschikking stellen voor een voorstelling?

De kern van zo’n BOMfestival: donderdag, vrijdag en zaterdag spelen tien
tallen artiesten hun voorstellingen, concerten en performances in de huizen,
tuinen, kelders en zolders van bewoners van de Brugse Poort. Het publiek
trekt van voorstelling naar voorstelling en verzamelt dan Bij’ De Vieze Gasten
om de avond telkens feestelijk af te sluiten.

Komt daar nog eens bij dat Fixatief hun Verhalen Rond Het Vuur project zal
presenteren.

Tijdens het Hemelvaartweekend van woensdag 26 tot en met zaterdag
28 mei 2022 organiseren we het 11e BOMfestival.

STARTVERGADERING 27 januari 2022 – 19u30

Het BOMfestival

PROGRAMMA /

Spreekt dit project je aan maar heb je de start gemist? Geeft niet, kom gerust aanschuiven,
je kunt er nog bij. Stuur een email naar michele@deviezegasten.org of spring eens binnen.

Met al het moois dat we hebben verzameld gaan we binnenkort aan de slag.
We werken aan een presentatie die we aan jullie laten zien op het BOM-
festival in mei.
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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:

We zijn ondertussen verschillende keren rond het knetterende vuur
samengekomen, vakkundig aangestoken door de vuurmeester(es) van dienst.
De kwispelende vuurtongen maakten al heel wat verhalen in ons wakker:
aangrijpende, grappige, merkwaardige en ronduit absurde. Af en toe werd
het ook stil en luisterden we naar het knisperen en ritselen en kraken van
het brandende hout; soms werden de verhalen gezongen of gedanst.

In november zijn we
gestart, staken we ons
eerste vuur aan.

Verhalen rond
het vuur

Fixatief

FRIENDS
WITH
BENEFITS

Word
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• 19-21 januari 2022, 9u-12u:
lanceervoorstellingen @ Bij’ De Vieze
Gasten, Haspelstraat 31 Gent
• 26, 29, 30 januari en 2, 5, 6 februari 2022,
14u-17u: thuisvoorstellingen @ Brugse
Poort
• 7-10 februari 2022, 9u-12u:
lanceervoorstellingen @ Kopergietery
Rabot, Vlotstraat 22, Gent
• 16, 19, 20, 23, 26, 27 februari 2022,
14u-17u: thuisvoorstellingen @ Rabot
• 8-10 maart 2022, 9u-12u:
lanceervoorstellingen in De Kazematten
(Larf!), Kazemattenstraat 17, Gent
• 16, 19, 20, 23, 26, 27 maart 2022, 14u-17u:
thuisvoorstellingen: @ Tolhuis-SluizekenHam-Dok

LANCEERDAGEN & THUISVOORSTELLINGEN

VERHALEN 2022 ‘Azizi en de kleine blauwe
vogel’ van Laila Koubaa & ‘Knuffelbunny’
van Mo Willems REGIE EN DRAMATURGIE
Joep Conjaerts & Fien Van der Aa (Luxemburg vzw) BIJ DE BUREN GENT is een samen
werking tussen Luxemburg vzw, Bij’ De
Vieze Gasten, Kopergietery Rabot, Jeugd
theaterhuis Larf! en Brede School Gent.
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Heb je interesse om mee te doen of om gewoon te komen luisteren, hou dan onze
nieuwsbrief in de gaten of neem contact op met Marie-Laure (marielaure@deviezegasten.org
- 09 237 04 07 - of kom gewoon eens langs!)

Om deze traditie en materiaal verder te verspreiden nodigen wij vrouwen
uit de wijk uit om mee te stappen in een Chaabi orkest: de B’net Chaabi
de Belgica en organiseren wij een aantal concerten, muziek- en danswork
shops in Gent, Brussel, Antwerpen en Luik gedurende de twee komende jaren
(2022-2023).

Bij’ De Vieze Gasten stapt mee in het muziekproject Chaabi Habibi. Een
project waar er op zoek gegaan wordt naar het muzikale erfgoed van de
Marokkaanse diaspora uit Gent, Brussel, Antwerpen en verder. In samen
werking met Halfmoon vzw, MetX, Darna, Muziekpublique, VK, De Centrale
en Nakhla vzw gaan we de vocale tradities en populaire liederen uit Marokko
in ons land opzoeken, uitwisselen en doorgeven. We beginnen door een oude
Marokkaanse traditie terug tot leven te roepen: de ‘guelssa’, een bijeenkomst
waar vrouwen samen zitten, praten en eten. Tijdens deze bijeenkomsten zin
gen wij of luisteren wij ook naar liederen uit het Chaabi muziekgenre en ver
zamelen wij een repertoire van muziek, getuigenissen, verhalen en beelden.

Chaabi Habibi

Bij de buren thuis Met ‘Bij de buren
thuis’ brengen we boeken en theater
naar de huiskamers van (vooral
kansarme) gezinnen in de Gentse
wijken van het Rabot, de Brugse
Poort en Tolhuis-Sluizeken-HamDok. Hiervoor werken we samen
met buurtscholen en Brede School
Gent. We organiseren een lanceer
week om de twee nieuwe creaties
voor te stellen aan de kinderen, ou
ders en leerkrachten. Na afloop kun
nen ouders zich inschrijven om een
van de twee voorstellingen bij hen
thuis te verwelkomen. Ze engageren
zich op dat moment als medeorgani
sator en zijn aangemoedigd om klas
genoten, vriendjes en familie uit te
nodigen voor de thuisvoorstelling. Na
de lanceerweek spelen we gedurende
een tot twee weken voorstellingen bij
mensen thuis.

Bij de buren lanceervoorstellingen
Twee acteurs spelen een vertelling
voor een publiek van maximaal
30 kleuters/kinderen (5-7 jaar) en
hun ouders in een theaterzaal. De
kinderen krijgen per twee een groot
prentenboek op de schoot, waarin zij
de belevenissen van de personages
kunnen volgen. Die prenten worden
het decor van de vertelvoorstelling.
De acteurs lezen voor uit de boeken
die zij op hun schoot hebben, maar
spelen tegelijk het verhaal met kos
tuums, attributen en muziekinstru
menten.

Bij de buren laat (vooral kansarme) kleuters vanaf 5 jaar samen
met hun ouders kennismaken met boeken, theater en muziek in hun
eigen, vertrouwde omgeving (thuis en in de buurt).

Bij De Buren

Voorstellingen

Landuyt

Wannyn
Koen Eeckhout
www.facebook.com/pplnhss

ZANG, TROMPET, EUPHONIUM, MONDHARMONICA, CHROMAHARP, HARMONIUM

ZANG, GITAAR, RESONATOR, MANDOLINE, BANJO, HARMONIUM Johannes

ZANG, GITAAR, BANJO, HARMONIUM, SUITCASE DRUM Merijn

10 ongepolijste tracks uit een kamertje in de Gentse Brugsepoort.
10 heldere ramen in een donkere straat.
10 kansen op een betere toekomst.
10 Pockets Full Of Change.
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People in Houses woont achter het behang en in vergeten
lades. Kleine kantjes, grote gevoelens, People in Houses kadert
ze voor u in.
JAN
Het Gentse trio heeft een zwak voor de ritmiek en obser
vatie van Paul Simon, de lyriek van Leonard Cohen, de har
monie van Crosby, Stills and Nash, de ruwe eerlijkheid van
Neil Young.
A ANVANG
Merijn Landuyt, Koen Eeckhout en Johannes Wannyn zijn
20. 30 u
gelijkgestemde zielen. Drie doorwinterde muzikanten met
verschillende achtergronden en een gedeelde voorliefde voor
TICKE T S
authentieke songs, akoestisch en direct.
€ 10 | € 6 | € 2
Je treft hen rond één microfoon maar met een arsenaal
aan instrumenten. Gitaar, resonator, mandoline, chromaharp,
trompet, euphonium, mondharmonica, suitcase drum en indisch harmonium.
En vooral 3 purperen stemmen die geruststellend over je bol aaien: we zijn
allemaal maar mensen, toch?
Pockets Full Of Change is een krachtige plaat, hoopvol en gelaagd. Met
gastbijdragen van Jef Scheepers, Mathijs Bertel (Ansatz der Maschine) en
Yves Meerschaert (Derek en Vis).

za

People in Houses
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© Gunther Vanderbeeken

Knapen

Noël

Taillefer

VIOOL Wouter
PERCUSSIE François

Vandenabeele

€ 14

| €6 | €2

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

TRY-OUT

JAN

22
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Van Peel
www.michaelvanpeel.be

TEKST EN SPEL Michael

DESIGN

Sam Pauwels

TECHNIEK

T10
15

Van Peel is terug! Na tien bejubelde eindejaarsconferences, een
sabbatjaar en een planetaire pandemie, duikt hij dit keer die
per de tijdsgeest in. Geen eindejaars- maar een meerderjaars
conference vol tragikosmische grappen over de staat van de
planeet, de nieuwe generaties en het toenemende verzet tegen…
euh... van alles! Tegen wetenschappers, de elite, crocs, corona
of blanke mannen… Iedereen is wel tegen iets maar niemand
staat nog voor iets. Genoeg! Daar moet dringend tegen gerebel
leerd worden.
Gelukkig kruipt comedy waar ze niet gaan kan, en huppelt ze
waar ze niet kruipen moet. The Farce is strong. Use the Farce!
Welkom bij het verzet. Welcome to the Rebellion!

© Johannes Vande Voorde
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Michael Van Peel

WELCOME TO THE REBELLION!

GITAAR Jeroen

PIANO, FENDER RHODES Thomas
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Wouter Vandenabeele en Thomas Noël ontmoeten elkaar voor
het eerst in de donkere jaren ‘90 als leden van een under
ground folkgroepje waarmee ze een tijdlang het nachtleven
JAN
van Gent en Aalst onveilig maken. Hun muzikale wegen split
sen maar in 2014 komen ze elkaar opnieuw tegen. De honger
om samen te werken is groot en ze duiken van het ene project
in het andere.
A ANVANG
Ze werken o.a. samen met de Turkse zangeres Özge Öz
20. 30 u
Erdoğan in het kader van het Yolda project van De Centrale
en de Handelsbeurs (Istanbul Ekspres 2014), in Ramallah
TICKE T S
spelen ze samen met Palestijnse muzikanten (The City’s Song)
€ 10 | € 6 | € 2
en ze toeren met de Zuid-Afrikaanse zangeres Stella Khumalo.
Bij dit laatste wapenfeit trekken ze de Wase gitarist Jeroen
Knapen aan boord. The Chai Connection is geboren.
Dit trio werd later aangevuld met de Canadese percussionist François
Taillefer. Hun muziek drijft op een stuwende gitaar en een klagende viool,
en wordt gedragen door een piano of de vette klanken van een Fender Rhodes
en kleurrijke percussiegrooves. Het kan alle kanten opgaan: van Sefardische
muziek uit Griekenland en de Balkan, over sentimentele walsjes, bluesy
grooves en ontwrichte songs tot Braziliaanse Forro’s en oriëntaalse liederen.
Het kwartet nam recent hun eerste album op en stelt dit graag aan u voor.

vr

The Chai Connection

© Sammy Van Cauteren

|

€6

|

€2

www.facebook.com/themilkfactoryband

PIANO EN AKOESTISCHE GITAAR

ELEKTRISCHE GITAAR

Edmund Lauret
Thijs Troch
DWARSFLUIT Jan Daelman
SAXOFOON Viktor Perdieus
CONTRABAS EN ELEKTRISCHE BAS Kobe Boon
DRUMS Benjamin Elegheert

Op 16 april 2021 verscheen hun nieuwste EP ‘Dusky’ via
W.E.R.F. records, waarop de band niet om jouw muzikale aan
dacht schreeuwt, maar je zachtjes overmeestert.

€ 10

| €6 | €2

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

JAN

29
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https://sundahl.be

DRUMS

VOCALS EN GITAAR

Sten Sundahl GITAAR Serge Hertoge
Lander De Vreese BAS Tuur Geldhof
VOCALS, GITAAR EN KEYS Linard Van den Bossche

“Singer-songwriter Sundahl wordt al eens de Gentse
Nick Drake genoemd.” – Het Nieuwsblad

© KNOBS
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Sundahls stem is schuurpapier voor uw ziel. De woorden – nu
eens gepreveld, dan weer geschreeuwd – zijn stof voor een
tweede beluistering. En een derde. Glad moet glad.
Deze Gentse adept van Alan Lomax wordt bijgestaan door
het illustere kwartet Serge Hertoge (gitaar), Lander De Vreese
(drums), Tuur Geldhof (bas) en Linard Van den Bossche
(vocals, gitaar en keys). Samen spelen ze zonder pretentie
uw hart kapot.
Hun sound wordt gekenmerkt door eenvoud en gevoel en
ligt ergens tussen Chris Whitley, Tom Waits en een vroege
Nick Cave. Sundahl kanaliseert enkel de groten.
Ze hebben net een debuutalbum in elkaar gestoken, opge
nomen en gemixt onder het waakzame oog van producers
Bart Vincent en hun eigen Serge. Binnenkort meer nieuws
daarover!
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Wie een stempel wil drukken op The Milk Factory denkt
aan de wondermooie ruimte die de muziek op ECM Records
typeert, de franjes van romantische folk en composities die
gerust elke singer-songwriter’s droom kunnen zijn. De afge
lopen jaren verdiepte het zestal zich in het verfijnen van hun
zachte en betoverend klankenpalet. Dankzij hun unieke or
kestratie slagen zij er in hun luisteraars te transporteren naar
een landschap waar rust en vredigheid een evidentie worden.

The Milk Factory

Sundahl

€ 12

TICKE T S

20.30 u

A ANVANG

JAN

28

vr

© Thijs Troch
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| €6 | €2

Elena Peeters

Begin

johnghost.be

ALT SAXOFOON, BAS KLARINET, FLUTE

COMPOSITIONS, GITAAR, LOOPS

Jo De Geest
Rob Banken
VIBRAFOON, MARIMBA, PERCUSSIE Wim Segers
PIANO, FENDER RHODES, SYNTH Karel Cuelenaere
BAS Lieven Van Pee
DRUMS, PERCUSSIE Elias Devoldere

John Ghost (Gent, BE), het sextet rond gitarist/componist Jo
De Geest, put invloeden uit zowel jazz, rock als hedendaags
klassiek.
Minimalisme, elektronica en een filmisch karakter typeren
hun instrumentale muziek.
John Ghost is ingenieus én toegankelijk, vaak omschreven
als een symbiose tussen de klanken van Steve Reich, Nils
Frahm en Jaga Jazzist.
Op 27 september 2019 verscheen hun tweede album,
‘Airships Are Organisms’, via Sdban Ultra. Hierin werd
de band begeleid door Jørgen Træen, producer van o.a. de
Noorse elektro-jazz groep Jaga Jazzist, Kaizers Orchestra,
Hubro en Sondre Lerche.

John Ghost

€ 14

| €6 | €2

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

www.elenapeeters.be
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© AssiaBert
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Deze productie kwam tot stand met de steun van Sabam For Culture en
de Tax Shelter maatregel van de Belgische Federale Overheid, in samenwerking met Gallop Tax Shelter.

Peeters MUZIEK Bert Hornikx COACH Rosa
Vandervost DRAMATURGIE Lena Meckler KLANKBORD Adriaan
Van Aken SCENOGRAFIE/LICHT Tim Clement KOSTUUM Carolien
Wardenier BEELD Assia Bert AFFICHE Studio Kaplan PRODUCTIE SLAK
en Trappelend Talent IN COPRODUCTIE MET Het Laatste Bedrijf
IN SAMENWERKING MET Het Nieuwstedelijk TOURNEEPLANNING Jimmie
Dimmick MET DANK AAN c o r s o, de Warande, Bruno Vanden Broecke,
Suzanne Grotenhuis en Johan Petit

CONCEPT, TEKST, SPEL Elena

Is er een juiste manier om aan het leven
te beginnen?
Wat zegt de start over het vervolg?
En als het niet ging zoals gehoopt,
bestaat er dan zoiets als opnieuw
beginnen?
Begin is het eerste deel van een tri
logie waarin Elena bekijkt door welke
handen een mensenleven gaat. Ze volgt
mensen waar iedereen in zijn/haar
leven mee te maken krijgt; een dok
ter, een buschauffeur, een leerkracht,
iemand die ondersteunt en begeleidt
aan het einde van een leven, …
Voor Begin volgde Elena een vroed
vrouwenpraktijk, woonde een aantal
bevallingen bij, sprak ze met wens
ouders, grootouders en ouders, met
kinderen en met gewone mensen.
Allemaal zijn ze ooit begonnen. Of
dat begin nu bij de geboorte ligt of
ergens anders.

‘Uit het licht, in het licht’

FEB

05

€ 12

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

FEB

04

vr

© Leon De Backer, Gerd de KInderen

€ 10

| €6 | €2

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

FEB
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Het unieke van dit project is de
speelse manier waarop er steeds
‘iets nieuws’ wordt neergezet: de
erfenis van generaties muzikan
ten combineert hij in dit project
vlotjes met de verrijking en ver
nieuwing van een leven als kun
stenaar-immigrant in België. Een
mengeling van traditie en heden
daagse Jazz, wereldmuziek, klas
sieke muziek… Ontmoeten dus,
op allerlei vlak.
Het resultaat is een steeds op
nieuw verrassende set van zo’n
45 minuten genot waar geen
stempel op te plakken valt.

In Kokoura verweeft hij West-Afrikaanse muziek en instru
menten met westerse tinten. Een samenwerkingsverband
rond een vaste kern met als uitgangspunt de griot-traditie uit
Burkina Faso, Mali met o.a. kora, balafoon, tama… en West-
Europese instrumenten zoals gitaar, bas, saxofoon...

Kokoura is een initiatief van Moussa Dembele. Moussa werd
geboren in Nouna, een stad in het noorden van Burkina Faso,
dicht bij de Malinese grens. Als authentieke griot stamt hij uit
een familie die al generaties lang leeft met en van verhalen
en muziek. Kora, balafon, ngoni, djembe..., het zit hem in het
bloed. Zoals de meeste artiesten uit die regio, is hij autodidact
en leerde door van jongs af aan mee te spelen met en te kijken
naar de meesters in zijn omgeving zoals Mahama Konaté de
Farafina. Reeds jaar en dag speelt hij in diverse bands waar
onder Les Freres Coulibaly, Sandia, Souroutoukounou en ook
als gast bij grote namen als Oumou Sangare en Manu Dibango.
Sinds meer dan twintig jaar ligt zijn thuisbasis in Gent, België.
Door zelf ‘van twee werelden’ te zijn, heeft hij een bijzondere
fascinatie ontwikkeld voor interculturaliteit die zich onder
andere uit in muziek- en dansstages voor jong en oud.

Moussa Dembele

KOKOURA

© Evy Otterman,s

| €4 | €2

www.facebook.com/radiocachot

PIANO EN ZANG Alano
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Klee ZANG EN ROL JUSTINE Jolijn Antonissen BAS Jan Ieven
Gruarin DRUMS EN ZANG Arnout Hellofs REGIE Walter Janssens
TEKST Fred Klee MUZIEK Fred Klee PRODUCTIE Jan Ieven en Fred Klee
COPRODUCTIE De Rode Antraciet vzw, CC Adelberg, GC De Wildeman

| €6 | €2
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Na de succesvolle doortocht van de productie Radio Cachot
doorheen Vlaanderen vertelt Fred, ex-gedetineerde, een nieuw
verhaal.
Justine, een naam gebaseerd op het Franse justice (recht
vaardigheid) of Vrouwe Justitia, de geblinddoekte Romeinse
godin die op alle gerechtsgebouwen wordt afgebeeld met
zwaard en weegschaal.
Het verhaal, gebaseerd op ware feiten, ontluisterend en
noodzakelijk.
Gebracht door een krachtige jazzcombo dat als een hartslag
doorheen de productie zal leiden en je meesleurt doorheen de
donkere kamers van onze menselijke ziel.

Wars van alle taboes, ontdaan van elke fabel, het leven achter
de tralies, dat is Radio Cachot.

Radio Cachot stelt voor: Justine

Conjaerts, Elke Dingenenen en Wouter Konings

ZANG, GITAAR EN VERTELLER Fred

€ 10

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

FEB

18

vr

TEKST, MUZIEK EN SPEL Joep

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

B.E.E.S.T. maakt muziektheater met pompende beats en grappige teksten, af
komstig 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+)

FEB

14

ma

8 - 12 jaar

LEEF TIJD

€6

TICKE T S

15. 00 u

A ANVANG

FEB

13

zo

© Irina Biscop

Al tweemaal verzorgden ze het voorprogramma van dub
legende Adrian Sherwood en ze werden winnaars van Sound
Track 2019. Als sextet mixen ze zware baslijnen en strakke
drums met spacy melodieën tot een organische trip die elke
zaal in de fik zet.

Deze Gentse telg uit de jongste generatie van Belgische jazz
bands laat zich inspireren door dub en koppelt een broeierige
sound aan moddervette grooves. Kosmo Sound presenteert
nummers uit hun debuutalbum Antenna samen met nieuwe
nummers die we volgend jaar op hun tweede album mogen
verwachten.

Kosmo Sound

€6

FEB
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| €4 | €2

TICKE T S

15. 00 u

A ANVANG

FEB
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www.4hoog.be

4hoog/4haut & Pudding VAN Audrey Dero SPEL Audrey
Dero of Deborah Marchal TEKENINGEN EN SCENOGRAFIE Sarah Yu
Zeebroek DECOR Peter van Hoof COACHING Frans Van der Aa
TECHNIEK Peter Van Hoof PRODUCTIELEIDING Maaike Scheltjens
I.S.M. MSK Gent MET DE STEUN VAN de Stad Gent
PRODUCTIE
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Zo, het schilderij is klaar!
Jan heeft lang gewerkt. Dagen. Weken. Maanden.
Jan heeft hard gewerkt. Nauwkeurig. Punctueel. Minutieus.
Intens zoekend naar de juiste kleur, de mooiste compositie.
En vandaag is het eindelijk voltooid: het nieuwe meesterwerk,
Het Lam van Jan!
Klaar om bewonderd te worden, door Jan en Alleman.
Maar dan? Weg is dat lam!
En wat is dat? In het schilderij een gat!
Het Lam van Jan is een mix van visueel- en objectentheater in
een intieme setting.
Een plastische poëziebubbel waar de toeschouwer meegesleept
wordt in de wereld van Van Eyck.

4HOOG

Het lam van Jan (3+)

facebook.com/KosmoSound

SAXOFOON

Mattias Geernaert DRUMS Marius Couvreur GITAAR Edmund Lauret
Ambroos De Schepper GITAAR Cyriel Vandenabeele TOETSEN Bos Debusscher

| €6 | €2

BAS

€ 12

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

FEB
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© Emma De Witte

Nele Vereecken

Angel

Circusplaneet

Funky Friday

www.circusplaneet.be

Circusplaneet organiseert meermaals per jaar
Funky Friday - soms ook op een zaterdag -, sinds
heden afwisselend in hun eigen Circuskerk in
Malem en (naar goede oude gewoonte ook nog
steeds) ‘Bij de Vieze Gasten. Met Funky Friday
biedt Circusplaneet een open podium aan jong
talent om hun eerste circuskunsten voor een
publiek te brengen, maar ook vaste waarden uit
het circuslandschap zijn welkom om hun ding te
doen. Een lekker gevarieerde cabaretvoorstelling
dus, die naadloos aan elkaar gepraat wordt door
een welbespraakte presentator.

Bij’ De Vieze Gasten is men niet vies van een ste
vige dosis straf circusgeweld!

FEB

26

za

www.nelevereecken.be

CIRCUS
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TICKE T S € 6 | € 4 | € 2

A ANVANG 20.30 u

© Marieke Descheemaecker

VAN EN MET Wim Bernaers, Katja Dreyer, Felix Ensslin, Lam Lai, Joachim Robbrecht,
Sven Roofthooft, Mieke Verdin en Nele Vereecken PRODUCTIE De Kunstenwerkplaats
COPRODUCTIE AGORA theater, KAAP MET DE STEUN VAN Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse
Gemeenschapscommissie, 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.

Domineesdochter Angela Kasner groeide op in Oost-Duitsland. Haar tante uit
West-Duitsland stuurde vaak cadeautjes op zoals een Levi’s jeans en een plaat
van de Beatles. Angela verlangde naar vrijheid, naar het westen. Toen de muur
viel, besloot ze haar wetenschappelijke carrière los te laten en de politiek 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.

A ANVANG 20.30 u

TICKE T S € 12 | € 6 | € 2

‘Macht kommt von machen, etwas tun können’. Angela Merkel.

FEB
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De avond wordt afgesloten met een jamsessie.

€ 12

| €6 | €2

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

MAA
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vr

www.facebook.com/TheWhodads

Met versleten Hammondhout, Tijuana-
koper, verse Fendersnaren en een nieu
we selectie ouwe grooves doen ze Bij’
De Vieze Gasten daveren van plezier.

De releaseshow van SPOOK! werd toen afgelast en dat vraagt
om een terugkeer van het legendarisch Surfjazz Orkest!

29

Na hun zilveren jubileum gingen de Whodads terug in hun
originele gedaante van Rock’n’Roll kwartet de baan op, maar
dit jaar pikken ze ook de draad weer op waar hij bleef liggen in
2020:

The Whodads

www.begoriobo.com / www.thisislauracortese.com / www.hannahread.com
28

Laura kent beide muzikanten al vele jaren en kijkt er naar
uit om te ontdekken hoe hun 3 stijlen en tradities elkaar uit
dagen en aanvullen. Verwacht je aan solo-optredens van elke
violist aangevuld met samenwerkingen. Galicische muiñeira’s,
Schotse reels, liedjes uit de Appalachen,… het zal allemaal aan
bod komen.

In 2018 verhuisde muzikante Laura Cortese naar Gent.
Voor het ‘Fiddlers on the Move’-vioolfestival van Wouter
Vandenabeele, zal ze samen met 2 andere sterke violistes een
concert spelen. Dit zijn Begoña Riobó uit Galicië en Hannah
Read uit Schotland.

Laura Cortese invites: Begoña Riobó (Galicia) & Hannah
Read (Scotland)

Laura Cotese, Begoña Riobó (Galicia) & Hannah Read (Scotland)

| €6 | €2

MET

€ 10

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

MAA
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Fiddlers on The Move 7

Nilson Matta, John Snauwaert

Brazilian Voyage

A ANVANG 20.30 u

Whoman

SYNTHS, ZANG

Lou Wery SYNTHS, ZANG Ambroos De Schepper
Mira De Schepper DRUM Jan Heirman

31

A ANVANG 20.30 u
TICKE T S € 10 | € 6 | € 2

© Corneel Beernaert

SYNTHS, ZANG

MAA

Whoman is de finale bestem
ming van onze muzikale
ideeën; impressies die in
essentie bestaan uit woorden,
synths en heilzame grooves.
Wij/Dit/Alles beïnvloed door Groten (mét
hoofdletter) als Animal Collective, Tune-
yards of Cocteau Twins, maar ook door onze
eigen kleurrijke verbeelding.

25

vr

In dit project vertrekken Nils Matta en John Snauwaert van de Braziliaanse
rootsmuziek en ritmes uit deze rijke cultuur.
Ook in Brazilië zijn muzikanten steeds op zoek naar nieuwe invloeden
in hun muziek en daardoor is de muziek voortdurend in beweging en ont
wikkeling. Nilson Matta, geboren in São Paulo en als tiener verhuisd naar
Rio De Janeiro werd bekroond met een Grammy Award samen met o.a. Joe
Henderson. Hij heeft de Braziliaanse ritmes als
kind met de paplepel meegekregen en is door de
New Yorkse jazzscene gekend als een vernieuwer
van deze muziek. New York is zijn thuisbasis sinds
eind de jaren ’80, maar hij speelt nog regelmatig in
Brazilië en de rest van de wereld met Trio Da Paz.
Saxofonist John Snauwaert bezocht ook al ver
schillende keren het land van de samba en werkt
al zes jaar aan verschillende projecten samen met
de bassist Nilson Matta, van wie hij de Braziliaan
se muziek van dichterbij leerde kennen. Hij is door
de organisatie Samba Meets jazz, van uit New York
gevraagd om de komende jaren te doceren in New
York en Rio De Janeiro voor een internationale
Samba Meets Jazz stage.

MAA

18

vr
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TICKE T S € 10 | € 6 | € 2

Cottenie VIOOL Alina Bauer CELLO Eline Duerinck
Anja Günther PERCUSSIE Robbe Kieckens ACCORDEON Ira Shiran
www.halvamusic.eu

KLARINET

VIOOL Nicolaas

17

Halva is het internationale ensemble waarmee Nicolaas
Cottenie (viool) de connecties uitpluist tussen traditionele
Jiddische muziek en de traditionele muziek uit Griekenland,
MAA
Turkije, Hongarije, Roemenië en ook Westerse klassieke
muziek. Het resultaat is muziek die bruisende energie ademt
en die uitnodigt tot dansen, met hier en daar een ernstige toets
A ANVANG
en een moment van introspectie. Muziek die spreekt tot het
20. 30 u
hart en tot het verstand.
Het tweede album van de groep, “Dinner in Sofia”, werd
TICKE T S
genomineerd
voor de prestigieuze “Preis der deutschen
€ 10 | € 6 | € 2
Schallplattenkritik”. De traditionele klank van de violen
(Nicolaas Cottenie en Alina Bauer), klarinet (Anja Günther),
fluiten en kaval (Marine Goldwaser) herinneren aan de poëtische schoonheid
van de premoderne wereld en aan een tijd waarin de enige repetitieve klan
ken die te horen waren, die waren van de trance-inducerende rondreizende
dansorkesten. De melodieën worden gedragen door een even meeslepende
ritmesectie met accordeon (Ira Shiran), cello (Eline Duerinck) en percussie
(Robbe Kieckens).
Nicolaas Cottenie’s originele, verrassende en expressieve composities,
gespeeld met grote virtuositeit en passie, vormen samen een veelzijdig en
aangrijpend concert. Momenten van extatische energie contrasteren met
subtiele manipulatie van klankkleuren. De luisteraar wordt uitgenodigd
dromend weg te zweven tijdens momenten van introversie en reflectie.
Halva zal ook u weten te betoveren en meenemen op zijn reis. Welkom
in een wereld van wervelende virtuositeit, hypnotiserende schoonheid en
bedwelmende trance. Kom erbij!

do

Halva

© Marian Coppieters

seekaman.be

BASS

LEADING VOCALS, GUITAR

Abaa Poliwa SAXOPHONE, CROSS FLUTE Benito Blancquaert
Oj Reynolds KEYBOARDS Augustin Boateng DRUM Lawrence Amofah
PERCUSSION Jimmy Saow PERCUSSION Kobina Bedu BACKING VOCAL Marie Bogaert
BACKING VOCAL Julie Fernandez

26
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Seekaman, de Gents-Ghanese afro reggae band werd in 2011
opgericht onder leiding van Abaa Poliwa aka Stick of Moses.
Hij omringde zich met een aantal klasse muzikanten om vorm
MAA
aan zijn repertoire te geven. In 2014 kwam de eerste cd ‘Truth’
uit. Een verzameling van voornamelijk reggae tunes gekruid
met eigenzinnige invloeden.
A ANVANG
Door de jaren heen evolueerde de muziek van Seekaman
20. 30 u
echter meer en meer naar muziek die beïnvloed wordt door
thuisland Ghana: afrobeat, highlife, soukous, ... Afrika is nooit
TICKE T S
ver weg. Getuige daarvan ’Where is the justice’, de tweede cd
€ 12 | € 6 | € 2
die in 2017 uitkwam. Stick blijft natuurlijk een rastaman in
hart en ziel, maar het overgrote deel van de muziek op deze cd
blinkt uit in originaliteit door verschillende bestaande en een aantal niet be
staande stijlen te verenigen in (zeer beluisterbare) songs.
In 2021 werd de derde cd “One fafher nation” in Amsterdam geproduceerd.
Een optreden van Seekaman is steeds een feestje op zijn Afrikaans. Een mel
tingpot van ambiance, kracht, levenswijsheid, maar vooral van levensvreug
de. A celebration of life zoals enkel Afrikanen dit kunnen!
Seekaman speelde reeds op verschillende grote festivals: Copacobana,
Kinkop Festival, Colora, Labadoux, Soulshakedown, Gentse Feesten bij
Sint-Jacobs,Trix, Irie Vibes,...

za

Seekaman

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
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facebook/BijDeViezegasten
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Lise Vanlerberghe

dvg@deviezegasten.org
W www.deviezegasten.org
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CARTOONS

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 contact met ons op.

Schoolvoorstellingen
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