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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 € 2 OF
25 punten = een gratis ticket voor een
voorstelling naar keuze.

›
›
›
›

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

W www.deviezegasten.org

E

T
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De foto's zijn genomen door enthousiaste fotografen in samenwerking met
Fixatief. Wij danken Nicolas Severeyns, Paul Bert, Anne Clausing, Fredje en
Michèle Verbruggen voor hun enthousiaste bijdrage. In deze nieuwsbrief kan
je zien hoe het Pierkespark ten volle wordt ingezet om een fijne ontmoetingsplaats te zijn voor de Buurt. Veel moois komt tot stand dankzij vruchtbare samenwerkingen met onze buurt- en parkpartners.

B – 9000 Gent

Haspelstraat 31

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 online betalingssysteem of met cash / bancontact /
payconiq aan de kassa.
› Bij annulatie graag een seintje via dvg@deviezegasten.org of 09 237 04 07
› Tickets worden terugbetaald tot 2u voor aanvang van de voorstelling.

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

Reserveren kan vanaf donderdag 2 juni 2022 om 14.00 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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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?

*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 annie@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…

We bereiden ons voor op het nieuwe seizoen.
Welkom op ons openingsweekend op
30 september en 1 oktober!
p. 20

Vakantie!
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Tiny Park Sessions Maguare

Tiny Park Sessions Lao Gan Ma

Het Scheldeoffensief BRUTAAL FRONTAAL

Tiny Park Sessions De Gillende Keukenprins

Tiny Park Sessions Sultanats, B’net Chaabi

Tiny Park Sessions Les Poissons Voyageurs
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Projecten
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19u00

19u00

20u30

Gentse Feesten voor de Brugse Poort, Pierkespark
Gentse Feesten, Sint-Jacobs
Oostende, Paulusfeesten
Buurtfeest Epéeplein, Brugse Poort
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Elke woensdag namiddag organiseert Bij’ De Vieze Gasten in samenwerking met de
Brede School artistieke ateliers voor kinderen uit de Brugse Poort tussen 8 en 10 jaar. Meer
info volgt. Hou onze website en social media in de gaten. Of kom gerust langs voor meer info.

Ben je tussen 8 en 10 jaar en wil je graag eens meedoen aan een kunstproject?
In september trekken we met onze mobiele kunstenaarstafel naar de parken
en pleinen in de Brugse Poort. Kom gerust eens proberen om te ervaren of je
het leuk vindt. Wil je daarna nog meer ontdekken? Dan kan in ons kinder
kunstenatelier Bij’ De Vieze Gasten.

   Kinderkunstenatelier

👩🎨✏

Hou onze website en social media in de gaten en blijf op de hoogte!
Of kom gerust langs voor meer info.

We kennen de gevels van de Brugse Poort maar kennen
we ook de mensen die er wonen?
Fixatief werkt dit jaar aan een sociale fotodocumen
taire. Gepassioneerde fotografen gaan op bezoek bij bewoners om bij hen
thuis een fotodocumentaire te maken. Professioneel documentaire fotograaf
Yann Bertrand begeleidt ons tijdens dit project.
In het voorjaar van 2023 trekken we met onze presentatie naar De Krook.

Dagboek van de Brugse Poort

www.deproperefanfare.be

Hou de website in het oog voor meer data!

Di 19 juli 		
Wo 20 juli		
Vr 12 augustus
Zo 25 september

De Propere Fanfare van De Vieze Gasten uit De Brugse Poort van Gent …
… is opnieuw in de stemming.
Draait op volle toeren.
Gesmeerd, als een lier.
Swingt als vanouds.
Strak, prettig gestoord.
Nieuwe nummers, nieuwe show.
Symfonie voor het oor, lust voor het oog.
Een bende mooie mensen.
En die willen dat alles maar al te graag aan de wereld tonen.
Het zal wel zijn!

IN THE MOOD!!

De Propere Fanfare

© AKlausing

In dit project staat de samenwerking
met de Slovaakse Romagemeenschap
uit Gent centraal. De Roma is één
van de meest gediscrimineerde bevol
kingsgroepen in Europa. Wij willen
hun situatie beter begrijpen, kenbaar
maken en delen. Dat doen we door
te focussen op hun rijke artistieke

De Gentse Karavaan is een groep
enthousiaste muzikanten, een bijzon
dere mix van Roma en niet-Roma,
professionelen en liefhebbers, jong en
oud, op viool, gitaar, bas, cymbalon,
fluit, klarinet, accordeon, percussie, …

De Gentse Karavaan

8

Voor meer info of inschrijvingen, mail naar
guus@deviezegasten.org of kom gerust
langs.
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De Gentse Karavaan brengt muziek
uit de rijke Midden-Europese muziek
traditie (met songs uit o.a. Slovakije,
Hongarije en Tsjechië) aangevuld
met invloeden uit Zuid-Europa en
Zuid-Amerika.
Martin Balogh en Wouter Vanden
abeele begeleiden De Karavaan.

cultuur die draait om muziek en ver
halen vertellen.

Dank u wel, Helden, voor dit boeiende avontuur!

Brede School sloeg samen met Bij’ De Vieze Gasten en een groep topbegelei
ders de handen in elkaar. Het resultaat was een multidisciplinair traject voor
kinderen die anders minder gemakkelijk in contact komen met cultuur en
kunst. Samen met deze helden gingen we op zoek naar hun creatieve taal, sti
muleerden we hun talenten en vonden we waardevolle schatten.

De Helden, drie jaar lang duurde hun ontdekkingstocht Bij’ De Vieze Gasten.

De Helden: afsluittraject

In samenwerking met
vzw Celestial Mekaniks
en CVO GENT.

In september 2022 starten de repetities voor hun gloednieuwe voorstelling:
een actuele bewerking van Shakespeares “Midzomernachtdroom”.

Anderstalige nieuwkomers uit alle continenten spelen toneel om hun kennis
van het Nederlands te verbeteren. Zij doen dit met veel elan en onder begelei
ding van professionele kunstenaars.

Theaterateliers met Celestial Mekaniks
en CVO GENT

In september volgt er een oproep naar deelnemers. Hou onze website en social media in de
gaten! Of kom gerust langs voor meer info of mail naar marlene@deviezegasten.org.

Laat jouw verbeelding de vrije loop in het figurentheateratelier van Bij’ De
Vieze Gasten.
Samen werken we naar een eigen voorstelling toe, die we presenteren voor
publiek tijdens de Gentse feesten van 2023. Een fijne ervaring voor alle leef
tijden.

Hou je van creatief knutselen en bricoleren?
Van figuren fabriceren in alle vormen en maten: monsters, robots of super
helden?
Van spelen met licht en schaduw?
Of hou je eerder van verhalen vertellen, met die fantasierijke figuren en
muziek erbij?

Figurentheateratelier
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een initiatief van vzw Trafiek, i.s.m. Buurtmakers, Averroes, Open Plaats, Bij’ De Vieze Gasten,
Voem, met steun via het wijkbudget van Stad Gent.

Pierkespark Verwelkomt realiseerde al enkele fijne initiatieven:
» Verschillende parkactiviteiten zoals de Iftar met paaseierenraap en de
Buitenspeeldag.
» De doorgang werd geschilderd, picknickbanken vernieuwd. In augustus
worden de mozaïeken opgefrist.
» Ook ideeën voor ons parkje? Op het vlak van infrastructuur, toegankelijk
heid, inrichting of wat ook? Laat het ons weten via trafiek@skynet.be!

Het buurtproject ‘Pierkespark Verwelkomt’ wil het park voor onze deur aan
trekkelijker en laagdrempeliger te maken. Vertrekpunt zijn de noden van de
buurt. Hoe kunnen we deze publieke ruimte optimaal met elkaar delen? En
dit op een duurzame en inclusieve manier?
Dit onderzoeken en realiseren we samen met alle partners van ‘Pierkespark
verwelkomt’; Trafiek, de Bijenkorf, Bij’ De Vieze Gasten, Open Plaats, Voem,
Obra Baken, Buurtmakers en ook alle buurtbewoners.

Pierkespark verwelkomt
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In september werkt Jong
Gewei in drie werkweken
naar een voorstelling toe,
dus hou zeker de kalender
van Bij’ De Vieze Gasten
in de gaten!
Meer info over de werking vind je op de website:
www.jonggewei.be of via
guus@deviezegasten.com
of kom gerust langs.

Jong Gewei is een theaterplatform in de Brugse Poort voor jonger en ouder volk
met een passie voor creatie. Zoë Van Cleemput, lid van Jong Gewei, vertelt:
“Om de twee weken komen we samen in Bij’ De Vieze Gasten en praten we
over onderwerpen die ons interesseren, na aan het hart liggen en die we ons
aantrekken om verder mee aan de slag te gaan. Twee keer per jaar verwerken
we deze scènes en fragmenten in een werkweek tot een publiek toonmoment.
Zo werkten we afgelopen paasvakantie rond het thema “macht”. We onder
zochten dit in al zijn vormen, van gebruik tot misbruik, aan de hand van per
soonlijke en maatschappelijke ervaringen, films, muziek, foto’s en zo veel meer.
Dit vertaalde zich in een toonmoment vol denkende politieagenten, herdenken
de gevangenen, verdenkende rechters en vooral... veel nadenkend publiek.”

Jong Gewei

© Clément Vallery

Johnny Sunshine
Louis Boudot

ACCORDEON, ZANG Adrien

Seguy

JAZZ EN BALKAN KLARINET, ZANG Coline
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Ellouz

En jij dacht dat vissen stil waren?
Een swingend concert in het kader van Tiny Park Sessions.

Les Poissons Voyageurs groeide met de jaren uit tot een swing
en Balkan band met verschillende muzikanten en een immens
repertoire aan liederen. Dat repertoire stelden ze samen
tijdens de dikke 10 jaar dat ze samen onderweg waren. Ze
lieten zich inspireren door Moldavische tavernes, Oekraïense
grenzen en de vulkanische landschappen van de Canarische
Eilanden. De muziek die ze verzamelden en componeerden
vertoont dan ook gelijkenissen met hun leven ‘on the road’:
een immens repertoire vol humor, doorspekt met liefde, swing
en Balkangeluiden.

MANOUCHE GITAAR, ZANG

CONTRABAS, ZANG

gratis

TICKE T S

19.00 u

A ANVANG

JULI

01

vr

p. 13 - 20

De derde editie van Tiny Park Sessions loopt van 17 juni
tot 9 juli. Met gratis concerten en familievoorstellingen buiten in
het Pierkespark. Ontdek het volledige programma op p. 4.

Voorstellingen

Tiny Park Sessions:
Les Poissons Voyageurs

PROGRAMMA /

Verwacht je aan een gezellige en feestelijke avond!

gratis

TICKE T S

19.00 u

A ANVANG

JULI
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CONCEPT & SPEL

Bram Graafland
15

In deze fysieke voorstelling, die het midden houdt tussen
theater, circus en een rockconcert, draait het allemaal om het
bakken van één pannenkoek. Rondvliegende ingrediënten,
verse beukende muziek, een vlijmscherp koksmes, een intieme
ode en uiteindelijk - na een storm van zevenentwintig-en-een-
halve minuut - is ‘hij’ daar; De Pannenkoek.

De Gillende Keukenprins is als enige op deze wereld in het
bezit van het Keukenorgeldrumstel: koken, orgel spelen en
drummen tegelijk… gemakkelijk!

© Michel Mölder
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Chaabi is muziek gebaseerd op de traditionele gezangen uit
het noorden van Marokko. De zangers en percussionisten van
Sultanats B’net Chaabi willen die traditie van het Chaabi-
repertoire hier in België voortzetten. Ze interpreteren die
populaire liederen en begeleiden ze met keyboard, percussie en
soms zelfs op oed. Ze laten je dansen op ritmes en melodieën
die van generatie op generatie werden doorgegeven.

Tiny Park Sessions:
Sultanats, B’net Chaabi

Tiny Park Sessions:
De Gillende Keukenprins

gratis

TICKE T S

19.00 u

A ANVANG

JULI

02

za

© Youssef Aabich

In het sociaal-artistiek project BRUTAAL FRONTAAL dagen
theatermaker Frank Dierens en zangcoach Ilse Duyck jonge
ren met een beperking uit om te experimenteren met taal, rit
miek en muziek. Het resultaat van dit experiment wordt een
Van Ostaijeniaanse jamsessie waarin spelers van het Schelde
offensief en professionele muzikanten elkaar voeden en beïn
vloeden. Een brutale zoektocht van letters naar woorden naar
zinnen op een bedje van circus en muziek!

Het Scheldeoffensief:
BRUTAAL FRONTAAL

© ROBIN-MUES
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TROMPET

SAXEN

© ANTIART

Dennis Nicles Cobas
Tister Ikomo
DRUMS Thomas Deckx
PERCUSSIE & VOCALS

BASGITAAR
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Lao Gan Ma is de naam van een pittige Chinese saus die
garant staat voor een explosie van exotische smaken. De band
beoogt hetzelfde resultaat met een cross-over van jazz, funky
grooves, bezwerende melodieën, zonovergoten harmonieën en
een stevig infuus met Congolese muziek.
Lao Gan Ma is niet zomaar het zoveelste bandje. De mu
zikanten leerden elkaar jaren geleden kennen in het Gents-
Antwerpse circuit. De goesting om samen iets te doen was er al
langer, maar er was een pandemische agenda-leegte voor nodig
om iedereen in hetzelfde repetitiehok te krijgen. In geen tijd
groeide Lao Gan Ma uit tot een hecht, onklopbaar geheel.
Met leden van Zap Mama, Lucid Lucia (ex-BRZZVLL),
El Tattoo Del Tigre en Evil Empire Orchestra.
Joachim Thys
Angel Calvo Pérez
KEYS Jan Willems

gratis

TICKE T S

19.00 u

A ANVANG

JULI

08
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Tiny Park Sessions:
Lao Gan Ma

CONCEPT & COACHING

Frank Dierens & Ilse Duyck SPELERS Joran Braet, Xeno Dewaelsche,
Julia Luna Dierens, Iris Declercq, Glorian Verneert MUZIEK Bert Pfeyffers en Iben Naessens
KOSTUUMS Inge Coleman PRODUCTIE An Van den Bergh

Het Scheldeoffensief wil goesting en talent voor theater bij mensen met een
beperking opsporen, uitdagen en tonen aan een breed publiek. Naast een we
kelijks theateratelier maakt het inclusieve theatervoorstellingen voor een
breed publiek.

Een samenwerking van Het Scheldeoffensief met BuSO Sint-Gregorius in
Gentbrugge, bij'De Vieze Gasten Gent, KASK, Muziekmozaïek en Cultuurhuis
Merelbeke. Met de steun van Streekfonds Oost-Vlaanderen, De Warmste Week
en Stad Gent.

gratis

TICKE T S

17.30 u

A ANVANG

JULI

08

vr

© Sien Verstraeten

Tiny Park Sessions: Maguare

€ 14

| €6 | €2

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

JULI

20
21
22
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KLARINET

STEM

© Shalan Alhamwy

www.pascaleplatel.be

AAN Maryse

TEKST EN SPEL

Pascale Platel MET DANK
Engel en Koen De Smet

Theatervoorstelling tijdens de
Gentse Feesten.
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Een lezing over de ‘Amai, wat een
kieken’- liefdesmomenten in een
mens zijn bestaan en de verwoede
pogingen van anderen om je er over
heen te helpen.

Dit is het begin van een sprookje dat niet bleef duren.
Ik sta op een kruispunt in mijn leven.
Mijn relatie is gestrand, mijn ouders zijn dood, mijne bulex is
kapot en ik stel mij serieus vragen over de liefde en bij uitbrei
ding over de zin van het leven.
Ik beslis om alles achter mij te
laten en naar het buitenland te ver
trekken.
In het vliegtuig, onderweg naar
Nepal, wil ik de pijn van mij afschrij
ven, maar de passagier voor mij klapt
zijn zetel achteruit, mijn laptop slaat
dicht en er is niet genoeg plaats meer
om hem terug open te doen.
Ik ben dus genoodzaakt om mijn
gedachten daar in dat vliegtuig luid
op uit te spreken zodat ik ze kan ont
houden om dan later op papier te
zetten.

(Vrij naar ‘de Kleine Prins’)

‘Kijk’, zegt de Zotte Doos,
‘ik ben voor jou een Zotte Doos,
juist gelijk honderdduizend andere Zotte Dozen,
maar als jij mij ‘vertedernadert’,
dan hebben we elkaar van nu af aan nodig.
Dan ben jij voor mij uniek op de wereld.
En dan ben ik voor jou uniek op de wereld.’

VERTEDERNADER MIJ Pascale Platel
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Paola Marquez BLAZER, BARITON SAX Jan Verstaen BAS José Buc Chavez BLAZER,
Pedro Guridi BLAZER, TROMPET Tom Van Leeuwen BLAZER, TROMBONE Robbe
Defraye BLAZER, TENORSAX Mattias De Craene PERCUSSIE, TAMBORA Fanor Blanco
Jaramillo PERCUSSIE, CONGA Gabriel Valeria TOETSEN, ACCORDEON, TOETSEN Jonas De Rave
PERCUSSIE, MARACONES Eliecer “che che” Narvaez

Vandaag brengt Maguaré de 50’s dancehall-cumbia, Afro-Colombiaanse ritmes
zoals porro, charanga en mapalé in de stijl van Toto La Momposina en een
reeks heel interessante eigen composities met invloeden uit de bigbandjazz,
experimentele muziek en zelfs hiphop.
Maguaré zet op het podium dan ook gegarandeerd een eerste klas latinparty
neer.
Cumbia party!

De cumbia groep Maguaré bestaat uit de Colombiaanse Paola Marquez als
frontvrouw, drie Colombiaanse percussionisten, vijf blazers, toetsen en bas.
Begin 2009 werden ze opgericht als latin bigband met de nadruk op percussie,
stevige blazers, en een repertoire van cumbia en andere Afro-Colombiaanse
ritmes. Meer en meer herontdekte de jazz-zangeres Paola Marquez haar
Colombiaanse roots in de opzwepende dansritmes van de cumbia.

gratis

TICKE T S

20. 00 u

A ANVANG

JULI

09

za
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Als culturele organisatie kunnen we alle steun gebruiken. Wil je ons financieel
ondersteunen? Dat kan door een steunkaart aan te kopen. Of kies bij reservatie
voor het steuntarief. Tijdens Tiny Park Sessions lopen wij ook na het concert
met de hoed rond, wij aanvaarden je bijdrage zowel cash als met Payconiq!
Alle eurootjes samen maken een groot verschil!

Steun BIJ’ DE VIE Z E GASTEN

Het weekend van 30 september en 1 oktober organiseren wij ons feestelijk
openingsweekend. Een nieuw seizoen wordt opgestart en dat doen we graag
samen met jullie. Zet de datum alvast in je agenda en hou onze volgende
nieuwsbrief, facebook en website in het oog voor meer info!

Openingsweekend

Schoolvoorstellingen

Deze brochure werd gedrukt met vegetale
inkten en op ecologisch FSC-papier.
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» Vanaf het St.-Pietersstation: tram 4 richting ‘Moscou’ of ‘Ledeberg’ tot aan halte
‘Brugsepoort’.
» Vanaf Dampoortstation of het centrum: bus 38 of 39 richting Blaarmeersen tot
aan halte ‘Gent Nieuwe Wandeling’ of bus 3 richting Mariakerke tot aan halte
‘Gent Seghersplein’.
» Vanuit Drongen: bus 17 of 18 richting Oostakker tot aan halte ‘Gent Weverstraat’.

Haspelstraat 31 grenst aan het Pierkespark, te bereiken via de Haspelstraat
en de Reinaertstraat, gelegen in de lage emissiezone. In het park zijn auto’s
niet toegelaten. Ook is parkeren moeilijk en betalend. Gelukkig zijn er in
en rond het park veel fietsstallingen. Ook biedt het openbaar vervoer veel
mogelijkheden:

Hoe ons te bereiken…

Bij’ De Vieze Gasten streeft ernaar om het gebouw en alle activiteiten toegan
kelijk te maken voor iedereen. Wist je bijvoorbeeld dat de inkom, de zaal en de
toiletten toegankelijk zijn met een rolstoel en dat ook blindengeleidehonden
welkom zijn!
Zit je om visuele of auditieve redenen graag vooraan in de zaal? Heb je een
hoortoestel dat je wil connecteren? Wens je begeleiding naar de zaal of heb je
andere vragen? Contacteer ons via dvg@deviezegasten.org en wij zorgen dat
je zorgeloos het concert of de voorstelling kan bijwonen.
Ondervind je toch nog ergens hinder? Laat het ons weten, zodat we onze
toegankelijkheid blijvend kunnen verbeteren!

Toegankelijk voor iedereen

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.
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