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Fixatief neemt al 15 jaar foto's in de Brugse Poort. We vroegen ons af hoe andere mensen naar onze wijk
kijken, jongeren bijvoorbeeld. Dat ontdekken we tijdens onze samenwerking met het 4e middelbaar
fotografie (VISO). Zij zullen nog tot op het einde van het schooljaar met hun camera door onze straten
dwalen. Een selectie van hun eerste kennismaking met de Brugse Poort vervolledigt deze nieuwsbrief.
leerkrachten: Heleen en Michel | leerlingen: Rune, Jana, Gilles, Hanna, Jurre, Lisa, Kylian, Laurens, Eva, Rania,
Bryan, Merel, Celine, Iljona, Fleur, Delphine, Jolien, Jana, Sies, Bitoy & Beau

Mong

Met duizenden zijn we de straat opgekomen.
Spijbelende jongeren stapten op, maar ook hun ouders en hun grootouders.
Ik zag in Brussel moeders met baby’s aan de borst en op de trein
maakte ik kennis met een gepensioneerde professor van de Gentse universiteit. Hij was 96 en betoogde mee voor zijn achterkleinkinderen.
Ondertussen is een brede coalitie gegroeid met tientallen organisaties, jeugdbewegingen, natuurverenigingen, vakbonden en ja, zelfs leiders van kleinere en grotere bedrijven. Met zen allen beseffen we dat er
echt moet ingegrepen worden. Maar dan zag ik tussen de vele slogans
en leuzen opeens een man opstappen met op een groot stuk karton:
“Het geld nodig voor een klimaatplan zit in de belastingparadijzen!”
En midden in de drukte rond ons klimaat denk ik aan de 1% van de
wereldbevolking die meer bezit dan het gezamenlijk vermogen van de
overige 99%. Ik denk aan de vele CEO’s, ook bij ons, die elke week evenveel verdienen als de gemiddelde werknemer op een heel jaar. Ik denk
aan de vedetten uit de sport- en de amusementswereld die gigantische
gages opstrijken. En uiteraard denk ik aan de gele hesjes die terecht
protesteren tegen de levensduurte en de toenemende armoede.
Dan word ik boos en bang tegelijk. Boos omdat in een rijk land als
het onze zoveel mensen in armoede leven. Bang omdat ik vrees dat het
weer die laatste zullen zijn die de zwaarste lasten zullen betalen in de
aanpassingen nodig voor het klimaat. Wie rijk genoeg is zal niet wakker liggen van peperdure propere auto’s, van kilometerheffing, van
dure energie,…
Vandaag hoor ik links en rechts roepen dat we de idealen en de waarden van de verlichting moeten verdedigen. De drie belangrijkste kennen we allemaal: vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. Maar dan
verdomme altijd alle drie samen. Geen vrijheid zonder gelijkheid en
broederlijkheid.

Lieve mensen,
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PROJECT

& Wouter Vandenabeele

Iedereen Feest
4HOOG Stekeblind [3+]
4HOOG Stekeblind [3+]
4HOOG Stekeblind [3+]
The Antler King Ten for a Bird
Nils De Caster, Bruno Deneckere,
Kathleen Vandenhoudt Half a century tour
Pierkesbal
Muziekhuis Goeste Majeur Muziekavond

Rashif El Kaoui & Amara Reta Jihad van Liefde
Khalid Koujili Don’t make it about you
De Plank Vita Veloce
De Plank Vita Veloce
Orakel
Orakel
De Propere Fanfare Fuif
Dia-avond
Muziekhuis Goeste Majeur Muziekavond

Khalid Koujili Don’t make it about you
Tamala Bao Sissoko, Mola Sylla

De Pluizentuin [7+]
De Pluizentuin [7+]
De Pluizentuin [7+]
ASA & Sundahl
De Circusplaneet Funky Friday on a Saturday
Goes & Gasten Wa pakte mee?
VOORLZRS De toekomst duurt nog zo lang
Low Land Home Out Of My Mind
De Gentse Karavaan
Anna & Chris Carlier Vel
Muziekhuis Goeste Majeur Muziekavond
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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’.

T

dvg@deviezegasten.org

+ 32 (0) 9 / 236 23 02

facebook/BijDeViezegasten

W www.deviezegasten.org

E

F
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Zeg onze papieren nieuwsbrief op door te mailen
naar dvg@deviezegasten.org en volg ons op onze web
site www.deviezegasten.org en/of schrijf je in voor
onze online nieuwsbrief voor de laatste nieuwtjes.

Wij denken aan het milieu. Jij ook?

+ 32 (0) 9 / 237 04 07

Haspelstraat 31, B – 9000 Gent

Bij’ De Vieze Gasten vzw

INFO & RESERVATIE

PRAKTISCH
›› De deuren gaan open een half uur voor aanvang van de voorstelling.
›› Plaatsen worden tot aanvang van de voorstelling bijgehouden.
›› Wanneer de voorstelling start kan je niet meer binnen in de zaal.
›› 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

Reserveren kan vanaf maandag 11 maart 2019 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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Feest dus, een feest zoals er in 2019 maar eentje zal zijn.
In de Brugse Poort, in en rond het Pierkespark. U bent
allemaal genodigd.

Er is een ruimte om te bezinnen. We doen met z’n allen
samen een zwierige openingsdans. Voetballers vieren
winst en verlies. Iedereen kan voor heel even met iede
reen trouwen. Tussendoor nemen we allemaal samen
een minuut stilte in acht en gaan we aan de slag met
pinatas,…
En dat is nog lang niet alles.

Een heleboel buurtbewoners en buurtorganisaties
uit de Brugse Poort maken samen een nieuw feest.
Dat feest wordt een collage, een megamix van allerlei soorten feesten en het mooie is: iedereen is uitgenodigd om mee te feesten.
In de voormiddag is er een ‘buggywijding’, een snoezelruimte en een pijamafeest voor de allerkleinsten. In de
namiddag maakt iedereen zich op voor een hoogst gevarieerd familiefeest. Bij zonsondergang vieren we Nieuwjaar
en schuiven we aan voor de Iftar. Daarna gaat het feesten
verder op de klanken van uitbundige (live)muziek.

Iedereen viert al eens een feest.
Overal ter wereld komen mensen samen om te feesten.
Men viert levensgebeurtenissen, momenten van het
jaar, spirituele aangelegenheden, overwinning en verlies.
Mensen kleden zich gepast, maken zich mooi om vreugde en verdriet te delen.
Uitbundig in grote groep, in stilte in intieme kring.
Daarbij horen rituelen, eten en drinken, muziek, zang
en dans, verhalen.
Het is een weerzien met bekenden, men ontmoet er
nieuwe mensen.

Iedereen Feest

vanaf 11u00

Zaterdag 1 juni 2019

Iedereen
Feest
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Projecten

p. 10 – 12

Dia-avond

TICKE T S gratis

A ANVANG 20.00 u
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Stuur dan een mailtje michele@deviezegasten.org.

Wil je wat meer info of wil je graag meewerken aan een van deze workshops?

Fotograferen is je passie? Bij Fixatief verenigen we fotografen allerhande en
van alle niveaus. Ze hebben één ding gemeen: een band met de Brugse Poort.
Heb je geen camera? Wij wel.
Heb je geen computer? Wij wel.
Kan je niet met Photoshop werken? Wij leren het je wel.
Spreek je niet goed Nederlands? Spreek dan beeldtaal.
In de lente lanceren we nieuw project: de Brugse Poort anno 2019, de wijk in
beeld gebracht via documentaire fotografie. Hiervoor krijgen we ondersteuning van Yann Bertrant.

Fotograferen
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Woord en beeld gaan hand in hand. Beeldende teksten en poëtische pixels.
“De ware poëzie is een wijze van kijken, zoals de Japanners beweren en
hiervan getuigen in hun korte maar krachtige waarnemingen: haiku.We
vertrekken van haiku maar laten ze ook weer los…” aldus Bart Koubaa.
Samen met de blauwdrukkers gaan we een poëtische impressie van de wijk
proberen neer te zetten. Hiervoor zoeken wij nog deelnemers en we tonen
ons werk op ‘Iedereen Feest’ (1 juni 2019) en in de volgende nieuwsbrief.

Creatief schrijven

Cyanotype is een van de oudste fotografische procedés. Bij Fixatief maakten
wij onlangs kennis met dit magische blauw. En het smaakt ongetwijfeld naar
meer. Met een groep leergierige en nieuwsgierige buurbewoners gaan we verder op ontdekking. Komende tijd kleurt de wijk steeds blauwer. Postkaarten,
cd-hoezen. Dit onder het toeziend oog en de helpende handen van ervaren
fotografen.

Cyanotype

een artistieke broedplaats voor woord en beeld

Fixatief

Heb je interessante verhalen of leuke foto’s, laat het ons zeker weten via
marlene@deviezegasten.org of michele@deviezegasten.org. Verdere info volgt nog.

Bij’ De Vieze Gasten organiseert de enige echte lekker gezellige
ouderwetse dia-avond met moderne inslag. Daarvoor zijn we op zoek naar
jouw verhalen en foto’s of dia’s. (Geloof het of niet: wij kunnen van foto’s dia’s
maken!) Alles kan: de geboorte van je dochter, een trouwfeest, een optocht, de
capriolen van je huisdier, natuurmomenten… maar er moet een link zijn met
de Brugse Poort.
Het wordt een warme avond in kussens weggezakt met een kopje verse
muntthee, terwijl muziek en verhalen ons dichter bij het heden en het verleden van de buurt brengt.

MEI

23

do

De Karavaan werkte een hele winter lang aan een nieuw repertoire.
Met 25 muzikanten, Roma en andere mensen, professionelen en liefhebbers,
jong en oud en dat allemaal op de meest uiteenlopende instrumenten.
Het resultaat is o.a. te horen op de Romadag op 7 april, het feest van Madam
Fortuna op 28 april, allebei in Antwerpen, bij Bij’ De Vieze Gasten op 20 april
(zie p18) en op Goûts De Gand op 18 mei in Gent.

De Karavaan

PROGRAMMA /

Voorstellingen

*enkel voor bewoners van de Brugse poort

p. 14 – 26

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? *
•• je recht hebt op 1 gratis voorstelling als je een maandaffiche ophangt?*

Hé wist je dat…

www.deproperefanfare.be

Kom dat alles horen, zien en beleven!

De Propere Fanfare vierde in februari vrolijk “zijn/haar/x” vijftiende
verjaardag!
Maar daarom niet getreurd. Het feest gaat gewoon verder.
Met optredens in Antwerpen op 28 april, op ‘Iedereen Feest’ op 1 juni
en in Oostende op 23 juni.
Van 12 tot 21 juli begeeft de Propere zich naar Bretagne. Om dat deels
te bekostigen organiseren we op 18 mei een nu al legendarische lentefuif.
Meer info volgt.

De Propere Fanfare
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Ja – ’t werd tijd, ‘De Plank’ verovert de planken! Op 11 & 12 mei tonen de kinderen van De Plank het beste van zichzelf in de voorstelling Vita veloce. Meer
info over deze voorstelling vind je verder in deze nieuwsbrief.

De Plank

© Fixatief

APR

06

za

APR

04

do

| €4 | €2

€6

| €4 | €2

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

€6

TICKE T S

& 15.00 u

14.00 u

A ANVANG

APR

03

wo

www.circusplaneet.be

Op zaterdag 6 april organiseert Circusplaneet de voorjaars
editie van de Funky Friday. Je kan genieten van kersvers
circustalent en oude rotten in het vak die hun kunsten komen tonen op het podium bij Bij’ De Vieze Gasten. Dans,
circus, muziek, clownerie, of een mix van dit alles. Alles
kan en alles mag. Een plezante avond verzekerd. De voorstelling start om 20u30 en duurt ongeveer twee uur. Er is
een pauze voorzien.

De Circusplaneet

Funky Friday on a Saturday

DUUR 35 min

Herwig Deweerdt
Rik Verstrepen
ILLUSTRATIES Jelle Van Den Heede
MUZIEK

SPEL

15

14

De Pluizentuin, een sprookje verteld door Herwig Deweerdt.
De Pluizentuin is de tegenpool van het Rijk der Schimmen.
Het is daar waar nieuwe mensjes het levenslicht ontwaren…
Herwig ontsluiert een wereld met vreemde personages, mysterieuze landschappen en een drukte van jewelste. Een onwaarschijnlijke samenloop van toevalligheden lijdt tot De Wondelijke Gebeurtenis…
Thema’s als toeval, religie en de vraag “vanwaar komen
wij?” worden op een lichtvoetige manier benaderd in een verhaal vol fantasie en absurditeiten.
Muziek van Rik Verstrepen in een feeëriek decor van Jelle
Van den Heede. Een voorstelling voor kinderen vanaf 7 jaar,
én voor hun ouders.

De Pluizentuin (7+)

Goes & de Gasten

Wa pakte mee?

Melaerts

Goessens

TICKE T S € 10 | € 6 | € 2

€ 10

| €6 | €2

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG
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VOORLZRS

De toekomst
duurt nog zo lang

16

© Michiel Devijver

TICKE T S € 10 | € 6 | € 2

A ANVANG 15.00 u

MET Elvis Peeters, Anna Vercammen,
Dounia Mahammed & Bernhard
Christiansen MUZIEK Fulco Ottervanger

‘De toekomst duurt nog zo lang’ is
spannend stand-up voorleestheater. Vier eigenwijze schrijvers lezen
korte stukjes uit eigen werk. In een
bonte volgorde passeren grappige,
vreemde, absurde, filosofische en
ontroerende teksten uw oorschelpen. Tussenin zorgt een muzikale
gast voor de juiste noot op het juiste tijdstip.
In deze tweede editie onderzoeken oudgedienden Elvis Peeters,
Anna Vercammen, Dounia Mahammed en Bernhard Christiansen de
rekbaarheid van tijd, de kromming
van een perfecte liefdesboog en het
inkorten van oneindigheid. Om
maar een paar onderwerpen te noemen. Gents stadscomponist en toetsenist Fulco Ottervanger staat hen
weerom bij in de queeste om toekomst met behulp van muziek iets
dichterbij te brengen of net niet.

APR
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www.facebook.com/lowlandhome

BAS

TOETSEN & STEM

Jo Geboers STEM Jolien Bové
Muriel Boulanger DRUM & PERCUSSIE Pieter-Jan Jordens
17

Low Land Home vormt dé ultieme schuilplek voor melancholische zielen. De Gentse band ontstond in 2016 toen frontman Jo Geboers in zijn slaapkamer songs begon te schrijven
over de donkere randjes van het leven en daarbij al snel gezelschap kreeg van muzikanten Jolien Bové, Muriel Boulanger en
Pieter-Jan Jordens. Met drie psychologen en een zelfverklaard
filosoof in de band is het geen verrassing dat Low Land Home
diep snijdt in de menselijke kwetsbaarheid, of het nu gaat over
twijfels, angsten of andere demonen. Het viertal versmelt herkenbare gedachten tot een donkere en intieme muzikale trip
met beklijvende stemmen, minimalistische pianomelodieën en
stuwende ritmes. Kortom: gegarandeerd kippenvel.

Low Land Home

Out Of My Mind

A ANVANG 20. 30 u

www.goesendegasten.be

GITAAR Eric

ZANG & GITAAR Michel

Michel ‘Goes’
Goessens is een
poëet die het onrecht en de tristesse in de wereld om zich
heen observeert
en op een fijnzin© Michel Goessens
nige wijze weet
weer te geven.
Nooit choquerend maar steeds raak.
Een meesterverteller van wereldklasse. Goes schildert het Vlaamse
dorpsleven zoals het is. Met de
poëzie van een Lieven Tavernier, de
rauwheid van een Dimitri Verhulst,
de donkerste zijde van Daniel
Lanois, de meesterlijke vertelkunst
van Townes Van Zandt en de sociale
blik van Pete Seeger.
Goes legt de kleine, scherpe kantjes bloot, weet ze prachtig te relativeren en danst een wonderbaarlijke
solo op het slappe koord tussen drama en humor. De moerstaal is het
Sleins (Sleidinge – Oost-Vlaanderen),
een dialect dat even muzikaal klinkt
als pakweg Engels of Frans. Live zet
Goes de luisteraar vaak op het verkeerde been en laat hij lichtvoetige arrangementen botsen met rake
(bind)teksten, een contrast dat uitnodigt tot luisteren, met de lach op
het gezicht.

APR
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De Gentse
Karavaan

Muziekhuis Goeste Majeur

Muziekavond

Anna & Chris Carlier

Vel

Carlier
Chris Carlier
TEKST Elvis Peeters
MET DE STEUN VAN Sabam for Culture
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Khalid Koujili
MEI

do

Een halve eeuw later constateren
drie jonge acteurs eenzelfde gegeven
met een iets andere nuance. In Don’t
make it about you stellen zij vragen:
Representeert het theater écht de
samenleving?

TICKE T S gratis

A ANVANG 20.00 u

Koujili, Musia Mwankumi
en Mustaf Ahmeti
COACHING Haider Al Timimi, Sébastien
Hendrickx en Thomas Bellinck
DRAMATURGIE & SCENOGRAFIE Ruby Water
KOSTUUM Mario Leko
MET DE STEUN VAN Bij’ De Vieze Gasten,
KASK Drama, kunstZ en Rataplan.

SPEL Khalid

In Don’t make it about you delen
zij hun ervaring met het publiek.
Don’t make it about you is de
masterproef Drama (Gent) van
Khalid Koujili.

19

Als theater een representatie kan
zijn, op welke manier verhoudt die
representatie zich tot de werkelijkheid?
Hoe kunnen wij, als niet-witte
acteurs, een rol vertalen die geschreven is voor en door witte mensen?
Voor wie wordt theater eigenlijk
gemaakt?

	  Don’t make it about you

De wereld voorstellen zoals de wereld is, is het werk van mannen; ze
beschrijven de wereld vanuit hun
standpunt en verwarren dat met
de absolute waarheid. (Simone de
Beauvoir)

MEI

02

do

Deelnemen is gratis, voorkennis niet nodig: enkel goesting om mee
te doen is van belang. Op www.goestemajeur.be vind je alle info.

TICKE T S gratis
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A ANVANG 19.30 u

A ANVANG 20.30 u

TICKE T S € 10 | € 6 | € 2

www.chriscarlier.be

MUZIEK

SPEL Anna

Een moeder vertelt het verhaal
van haar kind.
Een dochter speelt deze prachtige tekst van Elvis Peeters, losvast gebaseerd op het verhaal van
haar vader.

De dokters weten wat ze zeggen.
Ze zeiden me dat het beste.
En ik knikte.”

“Het spijt me jongen, dat ik niet.
Dat ik achteraf. Er zijn zoveel
dingen. Die je niet. Waarover je.
Die gebeuren. Je denkt: nu moet
ik… Dit had ik anders. Dit had
ik niet. Niet zo. Maar je hebt…
En toch heb ik ook. Maar geaarzeld. Hoe moet je denken… over
dingen die je niet… Ik heb nooit.
Sommige dingen. Je bent niet
voorbereid. Je moet.

‘Vader en dochter’ spelen ‘moeder
en zoon’ op het toneel.
De zoon speelt gitaar, een
soundtrack bij een film, met muzikale stiltes, met zang.

APR
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Muziekhuis Goeste Majeur organiseert de komende maanden
opnieuw enkele nieuwe Muziekavonden.

APR
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TICKE T S € 10 | € 6 | € 2

A ANVANG 20.30 u

www.madamfortuna.be

Madam Fortuna uit Antwerpen in nauwe
samenwerking met Bij’ De Vieze Gasten.

DE KARAVAAN IS EEN INITIATIEF VAN

MET

Eline Verriest, Niels Arnoult, Martin
Balogh, Stephan Gotha, Stan Bruwier,
Otto Bunda, Otto Junior Bunda, Lotte
Lammertyn, Robert Mihalik, Jozef Holub,
Katelijn Florizoone, Lien van Esch, Jeroen
Podevyn, André Van Seymortier, Erik
Bunda, Pier De Zutter, Michelle Van
Brackel, Graciela Zaera, Vojtech Balogh,
Anouck Sanczuk, Wouter Vandenabeele,
Jeanneke Van Roeyen, Floris de Hertogh,
Issa Hellebaut, Barbara Cornillie, Sasha
Zholobova en Joris Van Den Brande.

In De Gentse Karavaan staat de
samenwerking met de Slovaakse
Romagemeenschap uit Gent centraal. De Gentse Karavaan brengt
muziek uit de rijke Midden-
Europese muziektraditie (met songs
uit o.a. Slovakije, Hongarije en
Tsjechië) aangevuld met invloeden
uit Zuid-Europa en Zuid-Amerika.
Martin Balogh en Wouter van den
Abeele begeleiden deze groep enthousiaste muzikanten. De groep
is een bijzondere mix van Roma
en rasechte Belgen, professionelen
en liefhebbers, jong en oud. Vanaf
oktober 2018 werd er wekelijks gerepeteerd Bij’ De Vieze Gasten. Nu
tonen ze het aanstekelijk swingende
resultaat.

APR
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| €6 | €2
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REGIE Hans

www.rataplanvzw.be

EEN JIHAD VAN LIEFDE IS EEN PRODUCTIE VAN

El Kaoui & Amara Reta

21

De theaterbewerking zal dat niet minder doen. We zien
Mohamed twijfelen, wroeten, zoeken. Vanuit zijn keuken kijkt
hij terug, op de gebeurtenissen en op zijn leven dat hij weer op
het goede spoor probeert te krijgen. Ondertussen gaat hij ook
in dialoog over zijn identiteit. Hoopvol spreekt hij zijn ontwapenende en ontroerende boodschap van liefde en verzoening
uit. Maar met wie praat hij hier de hele voorstelling over?

Zijn getuigenissen in ‘De Afspraak’ en in ‘De Wereld Draait
Door’ raakten heel veel mensen en hadden op YouTube bijna
200.000 views. De lezers van Een Jihad van Liefde raakten nog
meer ontroerd. Actrice Tiny Bertels bracht geëmotioneerd een
fragment in Winteruur.

Mohamed El Bachiri verloor zijn vrouw
bij de aanslag in de Brusselse metro
te Maalbeek. Mohamed El Bachiri zelf
werkt als chauffeur in de Brusselse metro.
Hij praat in het boek over zijn jeugd in
Molenbeek, de liefde voor zijn vrouw en
zijn leven na de aanslagen. Als eerbetoon
aan zijn vrouw buigt hij het leed dat hem
is aangedaan op moedige en veerkrachtige
wijze om in een boodschap van liefde en
medemenselijkheid.

Rashif El Kaoui, Amara Reta en Hans Van
Cauwenberghe maakten in samenwerking
met Mohamed El Bachiri een theaterstuk
op basis van zijn tekst Een Jihad van
Liefde (opgetekend door David Van
Reybrouck).

Rashif El Kaoui & Amara Reta

Jihad van Liefde

www.tamalatrio.bandcamp.com

KORA

ZANG

xalam Mola Sylla (Senegal-NL)
Bao Sissoko (Senegal-BE)
VIOOL Wouter Vandenabeele (BE)

Het nieuwe trio van Bao Sissoko, Mola Sylla & Wouter Vandenabeele werd Tamala (‘reizigers’) gedoopt en net als hun
naam beweegt hun muziek tussen verschillende instrumenten en tradities. Tamala balanceert op vanzelfsprekende wijze tussen traditie en vernieuwing, tussen kracht en verfijning,
droom en realiteit, noord en zuid. Het is bovenal een ontmoeting die naast de muzikale alchemie ook menselijke waarden
deelt. Zo steunen de drie muzikanten een schooltje in Senegal
wat hen de bijnaam ‘Les ambassadeurs de Ceppe’ opleverde.
Met het album Tamala won het trio de Klara, de Classical
Music Awards, voor Beste Belgische cd – world en de Octave de
la Musique 2017 in de categorie wereldmuziek.

“A contemporary dimension to the West-African tradition”

Van Cauwenberghe
Rataplan in coproductie met VlaamsMarokkaans Culturenhuis Darna en De Roma, met de steun van district Borgerhout
en de Vlaamse Gemeenschap.

| €6 | €2
SPEL Rashif
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Bao Sissoko, Mola Sylla & Wouter Vandenabeele

Tamala

© Dieter Telemans

DEELNEMERS Abdelfattah

Vita veloce

Ja – ’t werd tijd, ‘De Plank’
verovert de planken!

De Plank

Vita veloce

De Propere Fanfare

Fuif

TICKE T S € 6 | € 2

A ANVANG 21.00 u

DE PLANK IS het zondagse theateratelier van
Bij’ De Vieze Gasten, een traject van drie
jaar, o.l.v. Wennie De Ruyck, geassisteerd
door Astrid Theunynck en mee begeleid
door Marlene Elgueta Aguiera en Farah Rifi.
SPELERS Daoud Ennakaba, Ercan Vdb, Igor
Garbar, Levi Balliu, Merve Yildirim, Milan
Lendel, Misel Vds, Quinten Vranken, Seyda
Tuncer, Vita Van Praet & Wiam Ailane.

geleden? Hoe dat ge zou kunnen zijn,
later? Wat er gebeurt, vandaag? Hoe
dat ge u voelt en al? Jongens toch. En
rap dat ’t gaat. Rap. Raar. Echt raar.

22

Muziekhuis Goeste Majeur

Muziekavond

23

TICKE T S gratis

A ANVANG 19.30 u

Deelnemen is gratis, voorkennis niet nodig: enkel goesting om mee
te doen is van belang. Op www.goestemajeur.be vind je alle info.

Muziekhuis Goeste Majeur organiseert de komende maanden
opnieuw enkele nieuwe Muziekavonden.

MEI
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De Propere Fanfare trekt deze zomer richting Bretagne. Om dit alles te kunnen financieren organiseren ze weer een legendarische fuif. Hou hun facebookpagina in de gaten voor meer info: www.facebook.com/deproperefanfare.

MEI
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A ANVANG

Stel, ’t is weekend en ge
gaat naar een feest. Yes.
15.00 u
Dikke ambiance, ge ziet
het echt zitten.
Maar daar komt één en ander op u
af… Ja, zijt maar zeker. En ge kunt
het niet tegenhouden, ge hebt niet
veel te zeggen, uw lijf zegt dat het
moet, ge moet HET spelen… Wat?
Wat moet ge spelen? Wat komt er op
u af? Awel, euh, HET leven, stukken
leven. Ja zeg. Is dat nu echt wel een
spel? Wilt ge daar wel over nadenken, hoe dat ge waart, een paar jaar

MEI
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19. 30 u

A ANVANG

MEI
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Gent, Bij ‘De Vieze Gasten &
Minardschouwburg.
MET DE STEUN VAN Stad Gent en Stad
Waregem (Internationale Samenwerking)
SPONSORS Gaël Maleux Photography,
Coppenolle drukkerij & print, Zeven Vrije
Dagen, Denys & Alex Andreev

MET CVO

VZW CELESTIAL MEKANIKS IN COPRODUCTIE

Jean-Pierre BouchardRees en Robert Leiner
KOSTUUMS Naiara Beistegui Idigoras
LICHT Anthony Vermeulen
DECOR Nic Geeraert
FOTOGRAFIE Gaël Maleux
MUZIEK EN GELUID

Met dit project willen ze aan nieuwkomers een ludieke kans
bieden om hun Nederlands te verbeteren en zich artistiek
en sociaal te ontplooien. Het brengt mensen samen en opent
voor iedereen de deuren van de theaters in de stad.

www.celestialmekaniks.com

€6

© Gael Maleux

‘Orakel’ is het tweede hartverwarmende theaterproject van
vzw Celestial Mekaniks, met een originele regie van Sophie
Cocheteux-Depraeter. Vijftien nieuwkomers die onze taal
leren, brengen volksverhalen, mythen en legendes uit Azië,
Europa, Afrika en Amerika in het Nederlands. In dit toneelstuk vertrekken we vanuit de ervaringen van de acteurs zelf
met de bureaucratie.

Oidi (Marokko), Anastasia
Galvita (Rusland),
Angelina Balkaen
(Oekraine), Benedicto González Arévalo
(Chili), Gladys Ongeri (Kenya), Harold
Daniels (Ghana), Hermine Araqelyan
(Armenië), Jeverton Ledo (Brazilië),
John Lester Aguila (Filipijnen), Joy Llano
(Filipijnen), Mohamed Shahada (Syrië),
Nadya Kamil (Marokko), Owen McEldowney
(Ierland), Sinan Azzouz (Syrië), Qianjing Cui
(China)
REGIE Sophie Cocheteux-Depraeter
DRAMATURGIE Barbara Van Praet

| €2

TICKE T S

20.30 u

A ANVANG
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Orakel

| €4 | €2

www.4hoog.be

Raf Walschaerts en Frans Van der Aa
Platteau en Freek De Craecker
REGIE Frans Van der Aa
COMPOSITIE Peter Spaepen
DECOR Geert Hautekiet
LICHT Dennis Diels
KOSTUUMS Jana Roos
ANIMATIE Fran Van Gysegem
SPEL Femke

AUTEURS

Alles begint met een brief.
Van Egel aan Mol.
Dat hij bij haar wil zijn.
Samen praten over de dingen.
Samen thee drinken voor het raam.
Samen naar buiten kijken.
Samen schaapjes tellen en
Samen slapen in één bed.
Stekeblind is een verhaal van liefde.
Stekeblind is Romeo en Julia voor kleuters.

€ 12

| €6 | €2

TICKE T S

20.30 u

A ANVANG
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Esther Lybeert
Maarten Flamand
www.theantlerking.com

GITAAR, ZANG, BAS & LOOPS

ZANG, DRUMS & KEYS

‘Ten for a Bird’ is consequent poppy-eerie en hier en daar wat
dissonant. Het is een album van een tot volledige wasdom gekomen band. De franjes zijn weg, de songs blijven. Met hier
en daar wat experiment ter meerdere glorie van de muziek
en een portie lo-fi elektronica die de plaat voorziet van een
trés nu-feel.

De perfecte soundtrack voor deze tijdgeest. Op dit album
overheerst de romantiek, maar met een psychedelisch, donker kantje, wat het geheel een ietwat tijdloze feel geeft.

25

© Alessandra Ruyten

24

© Jeroen Vanhoutte

‘Ten for a Bird’ is de derde studioplaat van The Antler King,
en meteen de tweede samenwerking met producer Jan
Chantrain die ook al meewerkte aan het lovend onthaalde
‘Patterns’. De plaat van de bevestiging, jazeker. The Antler
King kiest op dit album helemaal voor een eigen smoel.
Popmuziek met weerhaken.

The Antler King

Ten for a Bird

JUNI
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€6

TICKE T S

15. 00 u

A ANVANG

JUNI
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4HOOG

Stekeblind (3+)

1969-2019 − HALF A CENTURY TOUR −

Nils De Caster, Bruno Deneckere & Kathleen Vandenhoudt

Half a century tour

Pierkesbal

Muziekhuis Goeste Majeur

Muziekavond

in de Brugse Poort …

880 lagere schoolkinderen
uit 6 wijkscholen in de Brugse Poort
lopen op 3 april samen zo’n 840 km,
wat overeenkomt met 20 marathons.
Dit is het slotevenement van een beweegproject in de Brugse Poort waarbij alle scholen zich engageren om
gedurende 8 weken meer te bewegen
tijdens de schooltijd. Buurtbewoners
en partners uit de wijk springen opnieuw mee op de kar om het project
en loopevenement te ondersteunen.
Supporters en helpende handen zijn
welkom!

APR

03 Brugse Poort Loopt

wo

Voor info: 0479/798969 (Christine) − www.facebook.com/derodelotus

Meibloemstraat 18 (Meubelfabriek)
9000 Gent
Open elke donderdag van 13u tot 15u30

Naai-haak & breimoment van De Rode Lotus

Voor info: 0479/798969 (Christine) − www.facebook.com/derodelotus

Meibloemstraat 18 (Meubelfabriek)
9000 Gent
Open elke zaterdag van 10u tot 17u

Weggeefwinkel Rode Lotus

Ondertussen

27
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TICKE T S gratis

A ANVANG 19.30 u

Deelnemen is gratis, voorkennis niet nodig: enkel goesting om mee
te doen is van belang. Op www.goestemajeur.be vind je alle info.

Muziekhuis Goeste Majeur organiseert de komende maanden
opnieuw enkele nieuwe Muziekavonden.

JUNI

30

zo

TICKE T S gratis

Dit jaar is het weer van dat, op zaterdag 29 juni: Het Pierkesbal! Hou
deze datum alvast vrij in je agenda want het belooft weer een onvergetelijke
editie te worden. Hou onze website en Facebook in de gaten voor meer info.

JUNI

29
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TICKE T S € 12 | € 6 | € 2

Nils De Caster, Bruno Deneckere & Kathleen Vandenhoudt

A ANVANG 20.30 u

MET

50 jaar geleden in het magische jaar 1969 werden zowel Nils De Caster, Bruno Deneckere
als Kathleen Vandenhoudt geboren.
En dat willen deze goede vrienden vieren.
Elk uniek en apart maar alle 3 troubadours
van de ziel gewapend met een paar goede
stembanden, een sterke pen en een naar hun
eigen hand gezet instrument. Gerijpt op de podia van ontelbare ‘smokey bars’
tot l’Olympia toe, banen ze zich een muzikaal bestaan ver weg van kapsones
en compromissen.
Het brevet van OERdegelijke live artiest hebben Nils, Bruno & Kathleen
allang op zak. Dus als zij een feestje bouwen mag je ervan op aan dat het
muzikaal genieten wordt, voor zowel het oor als voor het hart.

JUNI

19

wo

Dag van de Gever

© Fixatief

28

Meer weten? Neem contact op via annie@deviezegasten.org of spring eens binnen.
29

Dat kan! Bij’ De Vieze Gasten doet namelijk veel beroep op vrijwilligers.
Zonder hen zouden wij nooit kunnen doen wat we nu doen. Als vrijwilliger
Bij’ De Vieze Gasten kom je in een leuke en diverse groep van mensen terecht
en kan je gratis tal van projecten en voorstellingen bijwonen. Bovendien ben
je volledig verzekerd. Concreet zoekt Bij’ De Vieze Gasten altijd mensen om te
helpen in de foyer voor en na voorstellingen, voor promotioneel en administratief werk of occasionele klusjes.

Vrijwilliger worden?

Meer info over de schoolvoorstellingen?
Neem contact op met marielaure@deviezegasten.org.

Bij’ De Vieze Gasten organiseert op regelmatige basis schoolvoorstellingen
voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar. In eerste instantie krijgen de buurt
scholen uit de Brugse Poort de kans om in te tekenen op het aanbod: Bij’ De
Vieze Gasten werkt nu eenmaal buurtgericht. Dat betekent niet dat scholen
buiten de Brugse Poort niet kunnen intekenen: voor het aantal vrije plaatsen,
neem een kijkje op de site.

Schoolvoorstellingen

© Fixatief

Info: Maandag 1 april, 6 mei, 3 juni om 19u15 in Trafiek (Haspelstraat 37, in het Pierkespark).
Blijf op de hoogte via www.buurtcoopbrugsepoort.be, contacteer ons via trafiek@skynet.be
of kom eens langs in Trafiek en laat je e-mailadres achter.

Verschillende werkgroepen zijn al van start gegaan. Op de eerste maandag van de maand komt iedereen samen. Dit is het ideale moment om kennis te maken met wat we bezig zijn, en mee aan de slag te gaan. Iedereen is
welkom!

100 huizen voor de Brugse Poort is een recent initiatief van Trafiek en
buurtbewoners in onze buurt. Ze willen een actieve rol opnemen om thema’s
als huisvesting en ruimtegebruik in onze dichtbevolkte buurt te doen leven
en bij organisaties en bestuur op de agenda te plaatsen. Honderd huizen
voor de Brugse Poort wil mensen in onze wijk verenigen rond deze thema’s
door er samen over na te denken, samen naar opportuniteiten te zoeken en
samen initiatieven op te zetten om wonen kwalitatief en betaalbaar
te maken in de wijk.

100 huizen voor de Brugse Poort

www.dekringwinkel.be/openplaats

Wie spullen geeft, steunt dus drie keer een goede zaak. Daarom krijgen alle
gevers een extra bedankje aan de poort vanaf zaterdag 4 mei 2019.

En wist je dat Open Plaats ook een sociale dienst heeft? Daar kun je als
buurtbewoner terecht als je het financieel moeilijk hebt. Je krijgt er gratis
voeding en andere ondersteuning. Deze dienst draait dankzij de omzet van
De Kringwinkel Open Plaats.

Wat doe je met spullen die je niet meer nodig hebt? Die breng je
naar De Kringwinkel, natuurlijk. Zo kan je iemand anders bij maken die nét
daarnaar op zoek was. Maar je steunt ook een heleboel medewerkers in sociale tewerkstelling. Meer dan honderd mensen per jaar doen werkervaring,
talenkennis en allerlei vaardigheden op in De Kringwinkel Open Plaats.
Zo ontwikkelen ze betere toekomstkansen en staan ze daarna sterker op de
arbeidsmarkt.

MEI
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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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W www.deviezegasten.org

E

HE

FOTOGRAFIE SFEERBEELDEN

Haspelstraat 31, B – 9000 Gent
T + 32 (0) 9 / 237 04 07

BIJ’ DE VIEZE GASTEN VZW

Haspelstraat 31 grenst aan het Pierkespark, te bereiken via de Haspelstraat en via de Reinaertstraat (verlengde Kastanjestraat). In het
Pierkespark worden onder geen enkel beding auto’s toegelaten.
Bovendien is een parkeerplaats vinden voor je wagen dikwijls onbegonnen werk én betalend. Gelukkig zijn er in en rond het park wel tal van
fietsstallingen en biedt het openbaar vervoer meer mogelijkheden dan je
denkt – zie hierboven.

…EN EENMAAL AANGEKOMEN

»» Vanaf het Sint-Pietersstation: neem tram 4 richting ‘Moscou’ (in de
Clementinalaan) tot aan de halte ‘Brugsepoort’. Daarna volg je de
Noordstraat over de brug, de Phoenixstraat in. Ga verder tot aan het
E. Seghersplein. Sla daarna links de Weverstraat in om dan de tweede straat rechts – de Aambeeldstraat – te nemen. Meteen daarna zie
je links de Haspelstraat. De ingang van Bij’ De Vieze Gasten is via het
Pierkespark.
»» Vanaf het Dampoortstation of het centrum: neem bus 38 of 39 tot aan
de halte ‘Brugsepoort’. Daarna volg je de Noordstraat over de brug,
de Phoenixstraat in. Draai de Weverstraat in. Daarna, zie hierboven.
Je kan ook bus 3 nemen en dan stap je af aan de halte ‘E. Seghersplein’.
Je draait de Weverstraat in – daarna, zie hierboven. Vanuit Drongen kan
je ons bereiken met bus 17 & 18.

Met het openbaar vervoer

»» Als je te voet of met de fiets komt vanuit het centrum (of verder) hoef
je enkel de fietsroute van Gent Centrum naar Mariakerke te volgen en
af te draaien aan de Phoenixbrug/straat. Rij of stap verder tot aan het
E. Seghersplein. Sla daarna links de Weverstraat in om dan de tweede straat rechts – de Aambeeldstraat – te nemen. Meteen daarna zie
je links de Haspelstraat. De ingang van Bij’ De Vieze Gasten is via het
Pierkespark.
»» Wie uit Mariakerke komt kan best via de Boomstraat – Gaaipersstraat
– Balsamierenstraat – Kastanjestraat tot aan het Pierkespark rijden of
wandelen. Dan neem je de ingang via de Reinaertstraat, doorheen het
poortgebouw.
»» Als je in Drongen of omstreken woont, dan is de eenvoudigste manier
via de Drongensesteenweg. Aan het eind draai je links de Ooievaarstraat
in en dan meteen rechts de Haspelstraat.

Te voet of met de fiets

Hoe ons te bereiken…

E.
G
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© Fixatief

