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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

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

›
›
›
›
›

[3+]
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Lester’s Blues Release

Het BOMFestival 11
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Bestiaal

Gaïsha

Soedan in de kijker

p. 21

BIJ DE BUREN lanceervoorstellingen @ Brugse Poort p. 10

BIJ DE BUREN lanceervoorstellingen @ Brugse Poort p. 10

Reserveren kan vanaf maandag 14 maart 2022 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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Dit project kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen Bij’ De Vieze Gasten en
Buurtwerk Brugse Poort – Malem
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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:

“Wat wil je graag jouw buren toewensen?” met die vraag trokken buurtwer
kers Saar en Franciska van deur tot deur in de Cederstraat en Beukelaars
straat. Deze wensen kregen dankzij ons artistiek duo Farida El Kaddouri en
Emma Smeets een mooie plek op de ramen van de buurtbewoners. Het resul
taat kan je hier in onze nieuwsbrief bewonderen.

Raampost

FRIENDS
WITH
BENEFITS

Word

Wij zoeken mensen met veel goesting
om mee te doen.
Ervaring is geen must.
Ben je gepassioneerd door sociale
fotografie?
Mail ons en we bezorgen je
alle info!

In dit project willen we dagboekfoto's
maken bij de mensen thuis.

De Brugse Poort...
We kennen de gevels
maar kennen we de mensen?
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MICHELE@DEVIEZEGASTEN.ORG

WIL JE MEER INFO?
MAIL NAAR

WE STARTEN OP 20
APRIL OM 19U30 BIJ
DE VIEZE GASTEN

On de r be ge le idin g v a n Y ann Ber tra nd mak en we
d agb oe kv e rh ale n o v er be w on ers uit d e B rug s e
Po or t. De z e re e ks e n willen we s ame nbr enge n en
ton en op ee n e xpo in Ge n t in 20 23

FO TODO C U:
DAGB OE K V AN DE
B RU GS E P OO R T
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Het programma wordt eind april bekend gemaakt. Hou
onze website en sociale media in de gaten. Er zullen ook
programmaboekjes in de wijk verspreid worden.

Het publiek trekt van voorstelling naar voorstelling en
verzamelt dan Bij’ De Vieze Gasten om de avond telkens
feestelijk af te sluiten.

De kern van zo’n BOMfestival: donderdag, vrijdag en zaterdag
spelen tientallen artiesten hun voorstellingen, concerten en
performances in de huizen, tuinen, kelders en zolders van
bewoners van de Brugse Poort.

9

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

Het BOMfestival 11

www.jonggewei.be

Twee keer per jaar werkt Jong Gewei bij Bij’ De Vieze Gasten
aan een publiek toonmoment. De leden van de bende vertrek
ken daarbij steeds vanuit hun eigen verbeelding en thema’s die
ze zelf belangrijk vinden. Momenteel voeren ze onderzoek naar
macht in al zijn vormen: van raciale profilering tot #metoo,
van geweld tegen de politie tot real life superheroes. Wie be
paalt de regels, wie mag ze overtreden en wie speelt er vals?
Een weerbarstige talkshow, een superheldenrap, een politie
korps met fluwelen handschoenen… waar ze precies gaan uit
komen weten ze nog niet.

Jong Gewei

© Hendrik De Smedt

26-27-28 april 2022, 9u-12u: lanceervoorstellingen @ Bij’ De Vieze Gasten
4, 7, 8, 11, 14, 15 mei 2022, 14u-17u: thuisvoorstellingen @ Brugse Poort
16-19 mei 2022, 9u-12u: lanceervoorstellingen @ De Centrale
25, 28, 29 mei + 01, 04, 05 juni 2022, 14u-17u: thuisvoorstellingen @ Tolhuis-SluizekenHam-Dok
• 08-09-10 juni 2022, 9u-12u: lanceervoorstellingen @ Rabot
• 15, 18, 19, 22, 25, 26 juni 2022, 14u-17u: thuisvoorstellingen @ Rabot

•
•
•
•

LANCEERDAGEN & THUISVOORSTELLINGEN

REGIE EN DRAMATURGIE Joep

en de kleine blauwe vogel’ van Laila Koubaa & ‘Knuffelbunny’ van
Conjaerts & Fien Van der Aa (Luxemburg vzw)
BIJ DE BUREN GENT is een samenwerking tussen Luxemburg vzw, Bij’ De Vieze Gasten,
Kopergietery Rabot, Jeugdtheaterhuis Larf! en Brede School Gent.
Mo Willems

VERHALEN 2022 ‘Azizi
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Bij de buren thuis Met ‘Bij de buren thuis’ brengen we boeken en theater
naar de huiskamers van gezinnen in de Gentse wijken van het Rabot, de
Brugse Poort en Tolhuis-Sluizeken-Ham-Dok. Hiervoor werken we samen
met buurtscholen en Brede School Gent. We organiseren een lanceerweek
om de twee nieuwe creaties voor te stellen aan de kinderen, ouders en leer
krachten. Na afloop kunnen ouders zich inschrijven om een van de twee voor
stellingen bij hen thuis te verwelkomen. Ze engageren zich op dat moment als
medeorganisator en zijn aangemoedigd om klasgenoten, vriendjes en familie
uit te nodigen voor de thuisvoorstelling. Na de lanceerweek spelen we geduren
de een tot twee weken voorstellingen bij mensen thuis.

10

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 pren
ten 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 muziekinstrumenten. ... ▼

Bij de buren laat 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

Onze Helden maakten kennis met de hiphopwereld en werkten afgelopen
sessies samen met Akın Fatih De Vos-Şahan aan een eigen nummer.
Het resultaat zullen jullie binnenkort online kunnen bewonderen!

De Helden

© Mahieu Yvan

*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…

Op 18 juni volgt dan de première op de Tiny Park Sessions.
Maakt dat mee!

Daarna volgen enkele try-outs van ‘Content!’, de nieuwe show.
Je kan daarvan getuige zijn op 14 mei op het feest van de Boerse Poort.

De Propere Fanfare laat terug van zich horen.
Bij wijze van opwarming wordt er 23 april gefuifd in eigen huis.

De Propere Fanfare

Het programma wordt later nog bekendgemaakt!

De voorstellingen zijn helemaal gratis, een vrije bijdrage is welkom.

Concerten, voorstellingen voor kinderen, circus en straattheater.
Voor onze deur, in het Pierkespark.

13
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Bij’ De Vieze Gasten organiseert van 17 juni tot 9 juli 2022 op woensdag,
vrijdag en zaterdag terug Tiny Park Sessions in het Pierkespark.

Tiny Park Sessions

PROGRAMMA /

Voorstellingen

p. 16 - 27
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Hun rode draad en maatschappelijke impact/insteek is het
Freestage-concept.

Hip Hop Hooray is een VZW uit Gent die sinds 2017 het doel
heeft alle elementen van hiphop in de kijker te zetten. Van
festivals tot live optredens, workshops en jams. De organisatie zet zich in voor de ontwikkeling, creatie en presentatie
van artiesten en probeert ook opleidingen aan te bieden die
bevorderend zijn voor die ontwikkeling en de Gentse hiphop in het algemeen. Dit in de vorm van workshops, feedback
momenten en toonmomenten.

www.facebook.com/hiphophoorayghent

Kom op 2 april kijken naar de selectie bij Bij’ De Vieze Gasten!

17

De winnende artiesten krijgen de mogelijkheid om een volwaardige, professi
onele show te beleven en te brengen in het voorprogramma van onze events.
Deze beleving wordt versterkt door een fee van 150 euro en promotionele aan
dacht op onze kanalen.

Uit deze online selectie worden 10 winnaars gekozen voor de live selectie. Deze
selectie zal telkens live plaatsvinden bij een erkende Gentse werking/huis
waar alle artiesten dezelfde kansen krijgen en er feedback wordt gegeven door
de jury. Hier moeten ze drie nummers brengen in een professionele setting,
met publiek en jury, waarna er feedback wordt gegeven.

Een groeiplatform waar opkomende, lokale, (vaak) onervaren artiesten kun
nen aan deelnemen. Voor de aanvang van een event hebben artiesten de moge
lijkheid zich in te schrijven voor onze Freestage. Hiervoor moeten ze een track
naar keuze uploaden via het VI.BE platform. Een jury van erkende artiesten,
producers, managers, booking agents,… maken vervolgens hun selectie.
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Hip Hop Hooray

GITAAR, VIOOL EN BAS

© Antje Meiresonne

In september speelden ze hun eerste concerten in Kavala en
Thessaloniki. Op 1 april te ontdekken bij Bij’ De Vieze Gasten.

Ze besloten om samen met twee andere muzikanten een nieuw
project op te starten.
Giannis Karakalpakidis is een gitarist uit Thessaloniki,
expert in Griekse en Balkanmuziek en speelt in verschillende
bands in het noorden van Griekenland. Naast gitaar speelt hij
ook nog viool en bas. Katerina Douka is een bekende zangeres
voor het interpreteren van rebètiko- en Balkandansen.
Samen verkennen ze de muziek van Griekeland (minor
asia, dansmuziek van de eilanden, rebètiko) over de Balkan tot
eigen composities.

Venetsiana Argyriou (een santurispeler en muziekleraar)
en Wouter Vandenabeele (violist en arrangeur, Olla Vogala)
ontmoetten elkaar afgelopen zomer tijdens een project in
Frankrijk. Ze hebben beiden een bezieling voor de traditionele
muziek en dans van Frankrijk/België en Griekenland.

Greece Meets Belgium

Niriis

Venetsiana Argyriou ZANG Katerina Douka
Giannis Karakalpakidis VIOOL Wouter Vandenabeele
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Akoestische muziek, met de wortels in de folk en de blues van
over het water en met teksten met de voeten in de Vlaamse
klei. Een afwenden van de drukte en het tempo waar we niet
aan kunnen ontsnappen en een zoektocht naar het ‘open zoe
men van de dingen’.

roberts MANDOLINE, DOBRO EN LAPSTEEL Nils De Caster (The Broken
Circle Breakdown Band, Roland, Bruno Deneckere) PIANO, BAS EN HARMONY VOCALS Sara
De Smedt PERCUSSIE, TENOR GITAAR EN HARMONY VOCALS Pascale “Bloomfish” Michiels

| €6 | €2
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Ondertussen is er de splinternieuwe opvolger: ‘Under the
Weather’. Geschreven aan de keukentafel en opgenomen in het
kasteel van Laclaireau, in het hart van de Gaume.

In de herfst van 2020 verscheen ‘The Open Hum of Things’,
het inmiddels vijftiende album van singer/songwriter
Ht Roberts.

Under the Weather

HT Roberts

www.wimclaeys.be

© Steven Hendrix

Claeys
Walter Janssens
TECHNIEK Alain Ongenaet
COACHING

TEKST EN MUZIEK Wim

Pat Donnez van Klara zag de première en schreef dit:
“Wat een performance, een absoluut natuurtalent.
Overweldigend. Grappig, ongecomplexeerd, pretentieloos
en toch slim.
En bij tijd & wijlen
ontroerend. Bovendien kan
Wim een stukje spelen.
Knap geregisseerd. Tranen
met tuiten. Van het lachen of
het huilen, of allebei.
Originele en levensechte
premisse: nowadays papa met
vier opgroeiende dochters.
Hoe hij ze tot leven wekt is
echt bijzonder. Hilarisch
somtijds. En met grote liefde.”

Hoe gaat het er aan toe onder het dak van een alleenstaande
papa met 4 opgroeiende dochters? Eén dak met daaronder vier
Queens en één koning? Of is de koning de nar?
Een koning op accordeon, een nar in zijn verhalen, een
sloef als het erop aankomt.
Een vader die probeert te begrijpen, te steunen en te sturen
maar door zijn dochters resoluut op zijn plaats wordt gezet.
Soms op de troon, meestal ernaast.
Queens is een grappige show vol pogingen om het goed
te doen. Gespeeld, gezongen en verteld door Wim Claeys in
zijn gekende stijl: joviaal, meeslepend, onnozel en bij wijlen
ontroerend.

speelt QUEENS

Wim Claeys

GITAAR EN ZANG HT
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Je suis Pippi

Veerle Malschaert
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www.veerlemalschaert.be
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www.goestemajeur.be
21

Het programma wordt later nog bekend gemaakt op onze web
site en sociale media.

De avond wordt afgesloten met een muziekavond van Goeste
Majeur: een workshop waar je meer te weten komt over de
Soedanese muziek.

Op zaterdag 7 mei kan je kennismaken met de Soedanese cul
tuur. Er zullen verschillende sprekers komen vertellen over
het leven in Soedan.
Je kan er proeven van verschillende Soedanese lekkernijen,
Soedanese kunst bezichtigen, een henna tattoo laten zetten en
nog zo veel meer.

Soedan in de kijker

www.luyster.be

Deze keer staat de avond in het teken van metamorfose. Alles
draait en keert de hele tijd. De stad, de seizoenen, de mens. We
luisteren naar audioverhalen waarin telkens op een andere
manier een gedaanteverwisseling plaatsvindt. En wie weet ben
jij na deze avond ook een ander mens…

Podcastnetwerk Luyster heeft zich ten doel gesteld om de
beste verhalende podcasts in het Nederlands te verzamelen en
bekend te maken bij een groot publiek. Podcasts die getuigen
van durf, passie en metier.

Podcasts zijn cinema voor het
oor. Vreemd toch dat we altijd
maar in ons eentje met een kop
telefoon op zitten te luisteren?
Tijdens Luysteravonden wordt
luisteren weer een gezamenlijke
activiteit.

Luyster

Veerle Malschaert

Een voorstelling over ongedimd uzelf mogen zijn, vastzitten en loslaten,
over ’t huis en houden, over aandacht geven en krijgen, over aan de haak
geslaan worden, maar niet aan de leiband willen, over bangboosbibberland
en de paniek laten varen, over pippi en kakka en over kiezen voor het leven.

We zitten allemaal in de shit.
Zo ook Veerle Malschaert, maar daar gaan we het niet over
hebben. Of toch wel!
Maar dan op de leukste manier die er te vinden is.
En vooral hoe we eruit geraken.
A ANVANG
Want dans le kakka, tu dois devenir Pippi!
20. 30 u
Ook (en zéker) in tijden als deze, waar we met angst en
rampspoed rond de oren geslagen worden, zoekt Veerle, samen
TICKE T S
met de Pippi in zichzelf, de hoop in de wanhoop, de verbinding
€ 14 | € 6 | € 2
in de polarisering, het plezier in de sleur en de vrijheid in de
beperking.
When life is shit, stijgt deze Pippi in ware Marry Poppins stijl erboven uit.
Als het met bakken uit de lucht valt, schuilt ze zingend onder haar para-pipi,
wordt er met modder gegooid, danst ze achter haar para-kaka. En het goeie
nieuws is, u mag meedoen, vrij en blij, want er zit ook Pippi in u en mij.
Veerle Malschaert volgt, net als Pippi Langkous, haar eigen parcours en
laat zich als artiest niet in een vakje duwen of aan banden leggen door labels.
Ze ontwikkelde een uniek genre dat je nog het best kan omschrijven als open
hartige, rake en troostende comedy, een uniek genre waar Veerle Malschaert
als comédienne ondertussen gerust haar patent op mag nemen.
‘Je suis Pippi’, zeker in barre tijden, de beste therapie!

APR
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vr

© Bart Bavegems

| €6 | €2

www.facebook.com/
gaishamusic

GITAAR

ZANG
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Aicha Haskal
Eduardo Vega
BASGITAAR Lieven Van Pee
DRUMS Jakob Nachtergaele
PERCUSSIE Falk Schrauwen
ORGEL/SYNTH Michael De
Schryver
VIOOL Renaud Ghilbert

De Arabische tekst van de single ‘Ghalat’ is geschreven door de Egyptische
dichter Abdelhamid Farag, die zichzelf een ‘poète de l’ éloignement’ noemt.
Zijn teksten zijn dan ook doordrongen van diepe weemoed en romantiek.
De single is een eerbetoon aan Abdelhamid, die in 2020 overleed.

Een uitgesproken troef is de stem van Aicha Haskal. Haar soepele, warme
stemgeluid schakelt moeiteloos tussen Arabische stembuigingen, parlando
en zelfs rap.

(Wikipedia NL)

Een nieuw project, een nieuwe naam: Gaïsha.
“Een geisha is een hoogopgeleide en gerespecteerde Japanse gastvrouw
die zorgt voor vermaak op feestjes in Japanse theehuizen. Haar taak is
de gasten te entertainen met een gesprek, zang, muziek en dans. Geisha’s
zijn geen prostituees, in tegenstelling tot wat veel westerlingen denken.”

22

De accordeon wordt nu ingeruild voor een 70’s orgeltje en
analoge synths. De akoestische gitaar en contrabas hangen
aan de wilgen en maken plaats voor psychedelische sounds en
funky grooves. ... ▼

Gaïsha is een samenwerking tussen de Belgisch-Marokkaanse
zangeres, Aicha Haskal, en Les Cerveaux Lents. Les Cerveaux
Lents werd in 2002 opgericht door muzikanten van Absynthe
Minded en Va Fan Fahre. Het akoestisch sextet bewandelde
muzikale wegen van Joodse en Arabische klanken en maakte
als gelegenheidsgroep furore op menig trouw- en rouwaange
legenheden.

Gaïsha

Aicha Haskal maakte van 2007 tot 2013 deel uit van het blazerscollectief,
Va Fan Fahre. Samen met Va Fan Fahre bracht ze in 2010 het album
‘Al Wa’Debt’ uit, hetgeen resulteerde in een verrassend natuurlijke fusie
tussen Balkan brassband en Arabische muziek. Het album kreeg lovende
kritieken, stond verschillende maanden in de top 10 van de World Music
Charts Europe en de band tourde in Frankrijk, Italië, Kroatië, Brazilië, …

€ 10
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www.facebook.com/bestiaaljazz

www.art-spot.be/bestiaal

GITAAR

DRUMS & COMPOSITIE

Sebastiaan Vekeman
Jakob Haeghebaert
CONTRABAS Cyrille Obermüller

25

Bovenal is dit een gezelschap dat wars van regels, verwachtingen en hypes
een authentiek geluid ontwikkelt. Het is een geluid dat net zo goed kan leiden
tot momenten van verzengende furie, abstracte exploratie als gefluisterde
liefkozingen. Steeds op het verkeerde been, en terug naar het puntje van je
stoel.

Als fundering van de ijsberg wordt Bestiaal op het album geflankeerd
door drie extra bassisten. Cyrille Obermüller (contrabas), Pieter Lenaerts
(contrabas) en Tobe Wouters (tuba) zorgen samen met Bas Gommeren
(contrabas) voor een wervelwind aan basklanken en een gevoel van aange
naam onbehagen.

‘With You’, een nummer van T.C. Matic dat mee door Serge Feys is geschre
ven, was het startpunt en de grote inspiratiebron voor het nieuwe album. Het
dreunende, rauwe karakter van de muziek die op ‘Het Deert’ te horen is, heeft
iets van een woeste, op dreef zijnde fanfare in een stoet; een gelijkaardige
sfeer als veel werken van Ensor. Deze fanfare wordt verklankt door gelegen
heidsensemble NOODDRUFT 6, onder leiding van trompettist Bart Maris.

Voor de opnames van hun derde album ‘Het Deert’, dat in het voorjaar van
2022 verschijnt op Solidude Records, maakte het Gentse Bestiaal de omge
keerde beweging en trok richting West-Vlaanderen. Dit project ademt een en
al Oostendse zeelucht dankzij de opnames in residentie in CC De Grote Post,
de platenhoes (een werk van Ensor), een partnership met kleinVerhaal en de
samenwerking met opnameleider Serge Feys (T.C. Matic, Arno, …) en mixer
Jeff Claeys (Millionaire, The Van Jets, …).
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De jazz van Bestiaal kan behoorlijk potent uit de hoek komen.
Originaliteit en eigenzinnigheid waren altijd al kernwaarden
voor jazzmuzikanten, maar hier zijn ze vanzelfsprekende on
derdelen van een frappant koppig karakter. Het dierlijke waar
de bandnaam aan refereert zit hem vooral in de onvoorspel
baarheid van de muzikale instincten. ... ▼

Bestiaal

De ongrijpbaarheid van Bestiaal is grotendeels te danken aan de composities
van drummer Sebastiaan Vekeman, die wel nog verankerd zijn in de klas
sieke jazztaal, maar een loopje nemen met de conventies. De composities
op ‘Absoluut’ (2016) en ‘Inenen’ (2018) zijn geen klassieke structuren met
een vertrouwde kop en een staart als uitroepteken, maar een vrijgeleide om
verhalen te vertellen die enkel hun eigen, dwarse logica volgen.
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© Sam Verhaert

Een swing jazz septet dat hulde brengt aan het meesterschap van Lester Young, Count Basie en hun gelijken. Ze
maakten een debuut album in 2018 ‘Hommage to Lester Young
& the Basie-ites’ en speelden sindsdien op vele jazzpodia en
dansfestivals. Hun tweede langspeler ‘Radio Rhythm’ dat op
genomen is rond éen stereo microfoon wordt uitgebracht in
juni 2022. ... ▼

Lester’s Blues Release

€ 10

| €6 | €2

TICKE T S

20.30 u

A ANVANG

www.facebook.com/LestersBlues

CONTRABAS

DRUMS

Frederik Van den Berghe
Sam Gerstmans
GITAAR Victor Da Costa
PIANO Luk Vermeir
TROMPET Hans Bossuyt
KLARINET & TENOR SAXOFOON David Lukács
ALTO & TENOR SAXOFOON Tom Callens
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‘Blue Label: Radio Rhythm’ wordt gereleased in juni 2022 op Tiny Legs Tim’s
platenlabel Sing My Title op ‘pure analog’ vinyl en hoge resolutie digitale
download, inclusief liner notes door de New Yorkse jazzcriticus Michael
Steinman.

De master tapes zijn in de bekende Emil Berliner Studios in Berlijn op puur
analoge manier gemasterd en gegraveerd door ‘tonmeister’ Rainer Maillard
voor de vinyl uitgave.

Het nieuwe album ‘Blue Label: Radio Rhythm’ werd opgenomen in dezelfde
geest en ruimte als de vorige plaat maar gaat in het proces een stap verder.
In plaats van individuele microfoons per instrument werd maar éen stereo
microfoon gebruikt in het midden waarrond de muzikanten zich positioneren
om de ideale balans te bereiken, een ongewoon gebruik in onze hyper-gecor
rigeerde wereld. Het signaal werd via een state-of-the-art tweekanaals buizen
voorversterker rechtstreeks op analoge band gezet.

Hun debuut ‘Red Label: Hommage to Lester Young & the Basie-ites’ uit 2018
werd opgenomen zonder computers, live in éen ruimte direct op analoge band
en uitgebracht op ‘pure analog’ vinyl (analoog gemasterd en gegraveerd), ont
ving vele positieve reacties en vond haar weg naar een internationaal publiek.
Nu is Lester’s Blues er met een opvolger: ‘Blue Label: Radio Rhythm’!

Lester’s Blues ontleent haar naam aan een bitterzoet nummer geschreven
door saxofonist Lester Young, eén van de grootste stylisten die de jazz gekend
heeft. Geïnspireerd door jaren dertig ‘small band’ opnames van Count Basie
en zijn alumni wilt Lester’s Blues hun moeiteloze swing en elegantie benade
ren. Het septet is gemodelleerd naar sommige bezettingen die ‘the Count’ had:
een vierdelige ritmesectie met piano en ritmegitaar en daarnaast drie blazers,
samengesteld met toonaangevende Belgische en Nederlandse ervaren jazz mu
zikanten.
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Raf Walschaerts en Lander Severins REGIE Raf Walschaerts
Lander Severins of Myrthe Van Velden of Loes Carrette of
Thomas Van Caeneghem STEM Raf Walschaerts MUZIEK Thomas Van
Caeneghem KOSTUUMS Jana Roos PRODUCTIELEIDING Maaike Scheltjens
PRODUCTIE 4Hoog FOTOGRAAF Michiel Devijver I.S.M. Historische Huizen
Gent MET DE STEUN VAN Stad Gent

Tromgeroffel! Klaroengeschal! Heldhaftige gevechten!
Gigantische kastelen! Prinsessen wakker kussen! Bruidsjur
ken!
Ware liefde! Romantiek!
Welkom in de zoete dromen van STOK PAARD PRINS
Een ongepolijst, onbeschaamd romantisch ridderepos van Raf
Walschaerts (Kommil Foo) en Lander Severins voor mensen
van 3 tot 103.

4HOOG

Stok Paard Prins (3+)

© 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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Lise Vanlerberghe
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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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