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Lieve mensen, 

We zijn weer vertrokken!
47 jaar Vieze Gasten, 17 jaar werking in de Brugse Poort. Ondertussen zijn we erg 
verknocht geraakt aan de buurt en we hebben ongelooflijk veel zin om weer aan 
de slag te gaan. In deze nieuwsbrief vinden jullie alle komende projecten en het 
zijn er veel, geloof me.
We willen ook nog een heel stuk verder gaan op het gebied van duurzaamheid. 
Beetje bij beetje en binnen onze financiële mogelijkheden worden onze ruimtes 
verder aangepast, milieuvriendelijker, energiearmer. De zaal is al extra geïso-
leerd, kantoren en een deel van de foyer beantwoorden aan de normen van een 
passief huis, maar er kan nog een heel pak meer. Kom gerust eens kijken. Bij een 
koffie is er altijd een vieze gast te vinden die graag meer uitleg verschaft.
Het najaar wordt ook nog eens heel belangrijk met de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Die zullen mee bepalen welke richting onze steden en gemeenten de komen-
de jaren uitgaan.
Toen wij in 1970 met ons buurthuis begonnen in de sleepstraat waren we heel ge-
charmeerd door de Gentenaar. Een grote muile maar een herte van koekebrood…
Het toenmalige stadsbestuur kon ons veel minder bekoren. Conservatief met een 
grote afkeer van alles wat rook naar verandering en bang ook voor alles wat af-
week. Meermalen werden we bestempeld als langharig en ongewenst tuig. Dat 
ons buurthuis elke dag vol liep en buurtbewoners zelf met hun voorstellen kwa-
men om actie te voeren was een doorn in het oog. Met hun angst als slechte raad-
gever werden ze steeds autoritairder. In 1988 werden we nog manu militari uit de 
stoet van de Gentse feesten gezet omdat we een onooglijk houten pausje achter 
onze wagen hadden gehangen dat met ovalen wieltjes de hele tijd de grond kuste. 
(Zoek het maar eens op, juli ’88, en verbaas je dat zoiets mogelijk was).
Vandaag is Gent een mooie, levende, moderne stad met een uitstraling tot ver bui-
ten onze grenzen. De Gentenaar heeft, gelukkig, nog altijd zijn grote muile. We 
leven in een stad die bruist van creativiteit en niet bang is om problemen aan te 
pakken, drastisch als het moet, maar met een ruime blik die ver genoeg reikt om 
ook de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen.
En natuurlijk kan er van alles beter, waar hebben we anders die grote muile 
voor, maar we kunnen alleen maar hopen dat, welk bestuur er ook zal aantreden, 
onze mooie stad verder durft gaan.
samen met alle buurten,
samen met alle burgers,
samen met alle oude en nieuwe Gentenaren!

Mong

Vuile klap

DE FOTO’S IN ONZE NIEUWSBRIEF ZIJN FOTO’S VAN ONZE PROJECTEN © FIXATIEF
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Kalender
September  
vr 28 20.30 u  THEATER Openingsweekend Drari’s with attitude p. 14

za 29 14.00 u  PROJECT Openingsweekend Adriana La Selva Sacer p. 14

za 29 16.00 u  PROJECT Openingsweekend HipHopPlus p. 15

za 29 16.00 u  PROJECT Openingsweekend Ruil je buur p. 15

Oktober  
vr 5 20.30 u  THEATER Laura Vroom Langzaam gleed een berg het dal in p. 16

za 6 20.30 u  MUZIEK Mostly Owl p. 16

vr 12 20.30 u  MUZIEK Jack in The Box p. 17

ma 15     SCHOOL  Melancolie Motte De Mugge Koningin [8+] p. 18

za 20 20.30 u  THEATER Unie der Zorgelozen & Theater Malpertuis 

    Vijand van het volk p. 19

do 25 14.00 u  OP BEZOEK Dansnamiddag met life muziek van Rony Verbiest p. 20

za 27 20.30 u  PROJECT Muzikale kaart — CD-PRESENTATIE p. 11

zo 28 15.00 u  FAMILIE Poppenkast van Plaisance   

    De Wolf en de Duivel [5+] — PREMIÈRE p. 21

zo 28 19.30 u  OP BEZOEK Muziekhuis Goeste Majeur Muziekavond p. 21

 
November  
za 3 20.30 u  MUZIEK La Muerte y otras Sorpresas p. 22

zo 4 15.00 u  MUZIEK La Muerte y otras Sorpresas p. 22

vr 9 20.30 u  MUZIEK Berlaen from Zulte #bestefuckingplaatintzultsever p. 23

zo 11 15.00 u  THEATER Wim Claeys Zwartzak p. 24

vr 16 20.30 u  MUZIEK Damast duo Safar — CD-VOORSTELLING p. 25

za 17 20.30 u MUZIKALE BOEK-VOORSTELLING Jan De Deken  

            Melk, Honing & Kerosine p. 26

zo 18 15.00 u  FAMILIE The Primitives Alles komt goed [8+] — TRY-OUT p. 27

vr 23 20.30 u  FAMILIE Circusplaneet Funky Friday p. 28

zo 25     PROJECT Ruil je buur p. 8 & 15

zo 25 19.30 u  OP BEZOEK Muziekhuis Goeste Majeur Muziekavond p. 28

vr 30 20.30 u  MUZIEK Radio Cachot p. 28
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Reserveren kan vanaf maandag 10 september 2018 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. 

PRIJZEN & REDUCTIES
 › Muziek, theater, comedy & projecten 

€ 10 – € 12 – € 14 
€ 6 : -26, 65+, vervangings inkomen, 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  

je voor vier voorstellingen naar keu-
ze de gewone prijs en krijg je de vijf-
de 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’.

Opgelet! Buurtpas, UitPAS en andere reducties zijn niet cumuleerbaar. 

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.

INFO & RESERVATIE
Bij’ De Vieze Gasten vzw 

Haspelstraat 31, B – 9000 Gent 

T + 32 (0) 9 / 237 04 07 

F + 32 (0) 9 / 236 23 02 

E dvg@deviezegasten.org 

W www.deviezegasten.org

 facebook/BijDeViezegasten

December  
za 1 16.00 u  PROJECT HipHopPlus p. 29

vr 7 20.30 u  MUZIEK Marhaba p. 29

za 8 20.30 u  COMEDY Latif Ait RE:LATIF p. 30

vr 14 20.30 u  MUZIEK Onder de vleugel p. 30

vr 21 20.30 u  THEATER Cie. Mélange Encuentro p. 31

za 22 20.30 u  MUZIEK Senne Guns Over Muziek (en de rest) p. 32

zo 23 19.30 u  OP BEZOEK Muziekhuis Goeste Majeur Muziekavond p. 32
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WIKIGASTEN

Kermis BP

Met Wiki-Gasten nodigen en dagen we mensen uit om mee te  
denken over de meest uiteenlopende aspecten van onze werking.

Welnu, in mei 2019 organiseren we 
een kermis in het Pierkespark. 

Een kermis die staat voor die paar 
uren per jaar, of pak nu een dag of 
twee, dat “het leven gretiger is, de 
kleuren intenser, de vrijheid enor-
mer, de liefde wilder en het drama 
grootser”.

Maar ‘Kermis BP’ wordt geen 
Vlaamse kermis, geen mini-halfvas-
tenfoor maar wel een hoogst eigen, 
originele, creatieve ‘Kermis in en 
door de Brugse Poort’.

‘Kermis BP’ wordt een spiegel-
paleis van het leven. Maar dan wel 
van het leven van vandaag in een 
stad als de onze, in een buurt als de 
onze. Een gebeuren waar je voluit 
kan genieten van de meest uiteen-
lopende attracties, waar je overdon-
derd kan worden door het onbekende 
en het bizarre, waar je je kan verwon-
deren over de meest krankzinnige 
verhalen, waar je gewoon kan staan 
staren naar de meest wonderlijke 

façades met duizenden lichtjes, waar 
je kortom wreed veel leute kunt ma-
ken.

Wie mee wil doen krijgt een plek 
of een tentje in en rond het Pierkes-
park. Wat er in, op, achter, rond dat 
tentje gebeurt dat verzin, doe en 
maak je helemaal zelf. Al die tentjes 
samen vormen voor het publiek, jong 
en oud, een wondere wereld waarin 
men uren zomaar kan ronddwalen, 
een wereld die men ziet, hoort, ruikt, 
proeft en voelt.

Dat is het kader. Al de rest staat 
nog open. De oproep om effectief 
mee te doen volgt binnenkort. Nog 
even geduld dus. Want eerst zoe-
ken we nu nog volop naar originele 
tips, sprankelende ideeën en nutti-
ge informatie om dit algemene ka-
der verder uit te werken. Alles en ie-
dereen van dien aard is welkom via 
mark@deviezegasten.org, door te bel-
len op 09 237 04 07 of door gewoon 
eens op de koffie te komen. Hopla!

Wij denken aan het milieu. Jij ook?
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.



PROGRAMMA / Projecten p. 8 – 12
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Ruil je buur
Wil jij graag een gratis familiefoto?
& wil jij graag nog een buur leren kennen?

Fixatief nodigt buurtbewoners uit in hun openluchtstudio!
Kom tijdens ons openingsweekend op zaterdag 29 september 
om 16u00 naar het Pierkespark om jullie te laten fotograferen.

Je zal later een foto ontvangen van een willekeurige buur. 
Hou 25 november vrij zodat je kan komen ruilen en je eigen 
foto kan bemachtigen.

U hebt keuze uit:
  bij mijn buur op de koffie
  op de ruilbeurs (Bij’ De Vieze Gasten) ontmoeten wij elkaar

Wat: Fixatief neemt uw familie foto
Op: zaterdag 29 september 2018 om 16u00
Waar: Pierkespark
Meebrengen: vrienden, gezinsleden, familie, huisdieren, …

A ANVANG  

16.00 u 

za 
29
SEPT 

De Karavaan 

De Gentse Karavaan zoekt muzikanten! 

De Gentse Karavaan begint in oktober aan een nieuw seizoen met een nieuw 
repertoire. Het ideale moment dus om nieuwe mensen te laten aansluiten. 
De akoestische bezetting bestaat voornamelijk uit viool, accordeon, blazers, 
kleine percussie, gitaar en bas. Wouter Vandenabeele en Martin Balogh zijn 
de begeleiders. Er wordt vanaf oktober regelmatig gerepeteerd op zondag-
avond en vanaf het voorjaar worden er concerten gespeeld. Heb je zin om aan 
te sluiten? Geef ons een seintje. 

De Karavaan is een intercultureel muziekproject waarbij de ontmoeting 
met de Romagemeenschappen centraal staat. Bij’ De Vieze Gasten werkt 
hiervoor nauw samen met Madam Fortuna uit Antwerpen, de initiatief
nemers van het project. Want in Antwerpen en Gent is de Romagemeen-
schap sterk vertegenwoordigd. Wij willen hun situatie begrijpen en ook an-
deren met hen in contact brengen. Geen beter middel hiervoor dan muziek! 

Meer informatie vind je op www.madamfortuna.be/projecten/de-karavaan



Fixatief  
(een artistieke broedplaats voor woord en beeld)

Cyanotype
Dit is één van de oudste fotogra fische 
procedés. Bij Fixatief maakten wij 
onlangs kennis met dit magische 
blauw. En dit smaakt ongetwijfeld 
naar meer. Met een groepje leergie-
rige en nieuwsgierige buurbewoners 
gaan we volgend seizoen verder ont-
dekken. Ieder gaat op zoek naar zijn 
eigen beeldtaal en zijn eigen dra-
ger. Dit onder het toeziend oog en 
de helpende handen van ervaren 
fotografen. 

Heb je zin om mee de artiest in jezelf  
vorm te geven?  
Aarzel dan niet om contact op te nemen  
met michele@deviezegasten.org

Geviezeerd
Hoorde u al het goede nieuws? In 
onze wijk leven veel mensen met een 
positieve ingesteldheid en het is be-
smettelijk! Daarom geven we deze 
mensen een platvorm om hun in-
zichten met anderen te delen in onze 
goed nieuwskrant ‘Geviezeerd’. 

Heb jij zin om bij te dragen en deel uit te 
maken van deze interessante bende?  
Stuur een mailtje naar  
michele@deviezegasten.org
Benieuwd? Lees alvast onze eerste krant,  
te verkrijgen bij Bij’ De Vieze Gasten.

Fotograferen
Wil je graag leren fotograferen of 
zoek je een plek om je foto’s vrijblij-
vend te tonen? 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.
Heb je zin om mee te doen?
Kom maar af!

Meer info bij michele@deviezegasten.org.

Creatief schrijven
Beeldtaal is ruimer dan fotografie al-
leen. Daarom werken wij ook vaak 
met woorden. Als ze maar beelden bij 
de mensen kunnen oproepen. Bart 
Koubaa helpt ons hierbij en helpt de 
mensen om hun schrijverstalenten 
optimaal te ontwikkelen. 

Interesse of wil je meer info:  
michele@deviezegasten.org

9
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De Plank 

Time flies. De Plank start het derde 
werkjaar. Ze groeien, letterlijk en fi-
guurlijk.

Het komende seizoen staat voor 
het eerst in het teken van een ‘ech-
te’ voorstelling; centraal staat net die 
groei. Wat weten ze en voelen ze bij 
al dat groeien? Hoe zou hun leven er 
kunnen uitzien? Hoe spelen ze met 
wat ze nog niet kunnen weten? Wie 

of wat zegt er hoe ze moeten leven? 
Misschien moeten ze zich daar eens 
kwaad om kunnen maken, of er eens 
goed mee lachen, … of ermee spelen. 
Dat, in ieder geval.

De Plank is een theatertraject  
met kinderen van 12 tot 13 jaar  
in samenwerking met de Brede 
School.

Orakel in de Brugse Poort

In 2016 en 2017 realiseerde de vzw Celestial Mekaniks ‘Ezelsbrug’, een eerste 
theaterproject met 15 spelers met de meest uiteenlopende achtergronden en 
met roots in nagenoeg evenveel landen. 

Die spelers waren allemaal studenten aan de opleiding Nederlands Tweede 
Taal van het CVO. De voorstelling repeteerde acht maanden lang Bij’ De 
Vieze Gasten, ging er in première en speelde vervolgens in de Minardschouw-
burg, NTGent en in Waregem. Het resultaat werd bewonderd door meer dan 
1100 toeschouwers.

In september 2018 starten de wekelijkse repetities voor ‘Orakel’, een tweede 
stuk met voorstellingen vanaf mei 2019. Voor dit project wordt de groep deel-
nemers deels vernieuwd. We houden u op de hoogte.

Muzikale Kaart  
van de Brugse Poort 

Het project ‘De Muzikale Kaart van de Brugse Poort’ draait ondertussen op vol-
le toeren. Er wordt in diverse muziekstudio’s in onze buurt hard gewerkt aan 
nummers in een waaier van verschillende stijlen. Er is onder andere poëtische 
kleinkunst, Gentse reggae, Koerdische folk, Congolese R&B, ‘klankschilderij-
en’ en eindelijk eens Gangster Rap van stoere wijven. De ‘Brugsche Puurte’ 
kan blijkbaar ALLES: teksten schrijven, componeren, arrangeren, instrumen-
ten bespelen, zingen, muziek opnemen, mixen, koffie zetten, kabels repareren, 
plantjes kweken, enzovoort en zo verder… De cd wordt tot in de puntjes afge-
werkt en alles kan blijkbaar in onze buurt gebeuren. Het komt allemaal op 
een prachtige compilatie-cd te staan, die we in samenwerking met vzw Goeste 
Majeur met trots zullen voorstellen op 27 oktober 2018 om 20u30. 

za 
27 
OKT 

A ANVANG 20.30 u 
TICKETS gratis CD-PRESENTATIE
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Jong Gewei, de junior league van het theatergezelschap Kloppend Hert be-
stormt in september opnieuw het podium. Vorig jaar leerden we hen kennen 
tijdens studio Sinbad, waar ze enkele rake beeldende statements neerzetten 
rond maatschappelijke taboes. 

Jong Gewei biedt een artistiek platform aan iedereen vanaf 16 jaar. Een 
groep jongeren komt tweewekelijks bijeen bij Bij’ De Vieze Gasten. In die 
ateliers zoeken mensen van uiteenlopende achtergronden samen uit waar 
hun talenten liggen, zowel op als naast de scène. Binnen Jong Gewei brengen 
de jongeren hun individuele verhalen en leggen samen de puzzel voor een 
nieuwe, gedeelde wereld. 

Wat dat inhoudt, zie je in oktober tijdens het tweede toonmoment van deze 
jonge herten. Benieuwd naar meer? Op 23 en 24 februari 2019 kan je Jong 
Gewei ook aan het werk zien tijdens het tweedaags festival Bal Mosquee. 

De Propere Fanfare properder dan ooit! 

De Propere Fanfare heeft zowaar een echte festivalzomer achter de rug met 
optredens in Marke, Deinze, Gent, Dranouter, Floreffe en Ieper. Eind sep-
tember wordt al dat moois aangevuld met optredens op de ‘Rallye de la petit 
reine’, een hoogst sympathiek festival in Lessines (23 september) en in de 
eigenste Brugse Poort (29 september).

Het nieuwe seizoen kondigt zich al even feestelijk aan. In februari wordt 
met een heleboel toeters en bellen, opgefleurd met nog heel wat andere in-
strumenten, het 15-jarig bestaan gevierd. In de zomer trekt heel de bende naar 
Breizh / Bretagne om daar het beste van zichzelf te geven. 

U hoort nog van ons!

Jong Gewei
©

 Haider Al Tim
im
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Openingsweekend

Sacer 
Adriana La Selva

SACER betekent in het Latijns heilig. In de Romeinse tijd 
werd het echter gebruikt om mensen apart te zetten van de 
gemeenschap; de outlaws, de verschoppelingen, de buiten-
beentjes. Men kreeg de toestemming om hen te doden zonder 
vervolgd te worden. Dit waren de Sacred people.

SACER is een urban performance/optocht dat door de 
straten van Brugse Poort zal rondtrekken. Een groep lokale 
en internationale artiesten, zowel professionelen als ama-
teurs, zijn uitgedaagd om de architectuur van de buurt te 
verbinden met ‘being an outcast’. Op welke manier heb jij 
wel eens het gevoel gehad een outcast te zijn? Uiterlijk, inte-
resse, afkomst, gevoelens, kennis… zoveel redenen wat je an-
ders maakt maar wat ons ook net verbindt.

SACER is een samenwerking, een collaboratie, een viering, een feest. Het 
is het resultaat van Adriana La Selva haar ‘artist in residence’ project bij De 
Koer, in samenwerking met Bij’ De Vieze Gasten.

Lieve vrienden, vrienden van vrienden, jullie zijn welkom om aan onze heer-
lijke eerlijke lelijkheid, luide en meer dan geweldige parade deel te nemen!

Afspraak om 14u00 bij De Koer. 

A ANVANG 14.00 u @ De Koer

Uitleverbaren
Drari’s with attitude

De Drari’s With Attitude openen het seizoen van Bij’ De Vieze Gasten. 
Mohammed, Nabil, Bilal en Sammy spelen niet enkel op onze planken, neen, 
zij spelen met identiteiten die ze aannemen, al dan niet opgelegd door de 
maatschappij waarin we leven. Wie zijn ze nu? En zijn ze wel één persoon? 
Scène per scène kom je meer te weten en kruip je telkens in een andere huid 
maar wel van dezelfde persoon. Of juist niet?

In deze voorstelling brengt de Drari’s With Attitude hun eerste eigen 
gecreëerde stuk. Ze nemen je mee in een wereld waar identiteiten centraal 
staan en deze strafbaar zijn.

SPEL EN TEKST Bilal Primo, Sammy le Petit, Prins El Mansi en Nabil BXL
De Drari’s worden ondersteund door Bij’ De Vieze Gasten.

vr 
28 

SEP 

za 
29 

SEP 

A ANVANG 20.30 u 
TICKETS gratis

TICKETS gratis
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HipHopPlus

Hip Hop Plus is een wereld-
wijd programma om jonge mensen 
kennis te laten maken met een van de 
meest invloedrijke subculturen van 
deze tijd: Hip Hop.

In 2018 zal Bij’ De Vieze Gasten ver-
schillende sessies van Hip Hop Plus 
‘Jams’ hosten. Dit zijn open evene-
menten waarbij de Gentse Hip Hop 
community samenkomt en waarbij 
de deelnemers hun beste skills tonen, 
hun kennis delen en gewoon samen 
fun hebben. 

Er is een platform voor local em-
cees, graffiti artiesten, breakdancers, 
beat boxers en beat makers. Wil je 
graag deelnemen? Registreer je dan 
online of kom gewoon eens langs. De 
plaatsen zijn beperkt, dus zorg dat 
je op tijd komt. Er zullen tien mu-
ren zijn om te schilderen en er zijn 

matten voorzien om 
te breakdancen. De 
special guests op het 
evenement zijn een van 
de beste Belgische Hip Hop artiesten.

Het evenement start om 16u00 en 
duurt tot 20u00 én het is gratis.

Programma
16u00 Graffiti + DJ’s get busy
16u30 Open Mic: Emcees, Breakers,  
 Beatboxers, Producers
18u00 Gastoptredens

Hip Hop Plus is een organisatie van JM 
International (wereldwijd het grootste 
jongeren-muziek netwerk) in samenwerking 
met Bij’ De Vieze Gasten. 

www.hiphopplus.org

Ruil je buur 
Wil jij graag een gratis familiefoto? 
& wil jij graag nog een buur leren kennen?

Fixatief nodigt buurtbewoners uit in 
hun openluchtstudio!
Kom tijdens ons openingsweekend op 
zaterdag 29 september om 16u00 
naar het Pierkespark om jullie te la-
ten fotograferen.

Je zal later een foto ontvangen van 
een willekeurige buur. 
Hou 25 november vrij zodat je kan 
komen ruilen en je eigen foto kan 
bemachtigen.

U hebt keuze uit:
  bij mijn buur op de koffie
  op de ruilbeurs (Bij’ De Vieze   
  Gasten) ontmoeten wij elkaar

Wat: Fixatief neemt uw familie foto
Op: zaterdag 29 september 2018  
om 16u00
Waar: Pierkespark
Meebrengen: vrienden, gezins-
leden, familie, huisdieren, …

za 
29 

SEP 

za 
29 

SEP 

A ANVANG 16.00 u 

A ANVANG  

16.00 u 

TICKETS gratis
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Ze wrijft met haar natte 
vinger over een badkamertegel.
Dat veroorzaakt een piepend geluid.
/
Ze zit hier
op een stoel
in deze stad
in dit land
op dit stukje aarde
scheert ze door de ruimte
voor even
voor nu.
/
Er vloeit bloed
van haar darmen
via haar poortader
haar lever binnen.
/
De ketel fluit.
 
(Iedereen wil oud worden, niemand 
wil oud zijn).
 
Aan de hand van anekdotes, herinne-
ringen, observaties en overpeinzingen 

neemt Laura Vroom de kijker mee 
op een absurde en poëtische gedach-
testroom. 
 
Hoe ga je om met vergankelijkheid en 
verlies?
Bieden herinneringen troost?
Is het beter je te verzetten of je over 
te geven? 
 
Met ‘Langzaam gleed een berg het dal 
in’ schetst Laura Vroom het portret 
van een ouderdom. 
 
VAN & MET Laura Vroom  
COACH Ineke Nijssen, Tine Van Aerschot  
DRAMATURGIE Katrien Valckenaers  
TECHNIEK Ole Ceenaeme  
MET STEUN VAN De Vlaamse Gemeenschap, 
Stad Gent, De Grote Post, WpZimmer,  
Bij’ De Vieze Gasten en Theater Zuidpool. 

Mostly Owl is een trio opge-
richt door David Van Ransbeeck en 
Gabor Humble na enkele jamsessies 
in het Muzikantenhuis in Gent. Ze no-
digden bassist Luc Van der Stock uit, 
die vroeger al met Gabor samenwerk-
te in groepen zoals Humble Grumble 
en Follia!. David en Gabor begonnen 
als duo begin 2017 met shows in Hon-
garije en Roemenië. Het repertoire 
bestond uit traditionele volksmuziek 
uit Bulgarije, Turkije en Hongarije, 

gekruid met eigen composities en 
Gypsy jazz. Nu werken ze als trio aan 
nieuw materiaal, geïnspireerd door 
de Hongaarse groep Kolinda en de 
Tsjechische groep Jablkon. Mostly 
Owl kan zeker een alternatief folktrio 
genoemd worden. 

BAS Luc Van Der Stock  
VIOOL David Van Ransbeeck  
GITAAR & ZANG Gabor Humble Vörös

www.facebook.com/MostlyOwl

A ANVANG 20.30 u 

A ANVANG 20.30 u 

TICKETS € 10 | € 6 | € 2

TICKETS € 10 | € 6 | € 2

Langzaam gleed een berg het dal in / Laura Vroom

Mostly Owl

vr 
05 
OKT 

za 
06 
OKT 
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Jack in the Box
Ht Roberts

Eindelijk is het zo ver. Na hun EP in 2016 en de single ‘Show 
off’ in 2017, komt de Gentse band Jack in the Box in het najaar 
van 2018 met haar eerste full album. 

De band draait nog steeds rond zangeres Antje Cochuyt die, 
al dan niet met ukelele in de hand, de ene keer beroert en dan 
weer bezwerend uit de hoek komt. Jack in the Box combineert 
op hun eerste langspeler niet alleen kleine, mysterieuze songs 
die doen denken aan CocoRosie en Little Joy met nonchalante 
triphop waarbij Portishead nooit ver weg is; maar experimen-
teert ook met snedige gitaren, indiepop en synths. 

ZANG & UKELELE Antje Cochuyt  
KEYS & SOUNDS Steven Sarrazyn  
GITAAR Teun De Voeght  
BAS Thomas Janssens  
DRUM Ward Christens

www.jackinthebox.be 

vr 
12
OKT 

A ANVANG  

20.30 u 

TICKETS  
€ 10 | € 6 | € 2

CD-RELEASE
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De Mugge Koningin
een vreselijk wonderbaarlijk sprookje.

Van Kabilië via Palestina tot in Syrië doet een spannend ver-
haal de ronde. Een verhaal van een koning bezeten door de lief-
de, een volk dat wordt geterroriseerd, een alles verslindende 
vrouw en een kind dat te voorschijn komt uit moeder aarde…

– Oh koning, ik ben het: de mug! Ik wil je een voorstel doen: 
ik zal uit je neus komen als jij van je 7 vrouwen zal scheiden 
en vervolgens met mij zal trouwen.
– Trouwen met een mug? Nooit!

Een monsterlijk sterk verhaal over het lef om op te groeien en 
zich te uiten in een wereld vol kleine en grote dictaturen.

TEKST EN SPEL Mélancolie Motte REGIE Alberto Garcia Sànchez LICHTONTWERP Jocelyn 
Asciak GELUID Julien Vernay EEN PRODUCTIE VAN Le Non Dit vzw (België) in co-productie 
met La Maison du Conte de Chevilly-Larue (Frankrijk) MET STEUN VAN het Ministerie van 
Culture, DRAC Ile de France en de COCOF MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR Festival Rumeurs 
Urbaines (92, Colombes), Théâtre du Hublot (92, Colombes), Théâtre La Roseraie (Bruxelles) 
& Bij’ De Vieze Gasten (Gent)

www.melancolie.org

ma 
15
OKT 

De Mugge Koningin (8+) 
Melancolie Motte

© Dries Meddens
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za 
20
OKT 

A ANVANG  

20.30 u 

TICKETS  
€ 10 | € 6 | € 2

Hendrik is een toegewijd burgemeester 
met een respectabele staat van dienst. Met 
een vooruitstrevend wellnessproject heeft 
hij zijn gemeente op de tram van de 21ste 
eeuw gezet. Dan komt zijn broer Karel, 
een geëngageerde dokter, met het nieuws 
dat het water van het resort vervuild en 
levens bedreigend is.

In de bewerking van Ibsens klassieker richt Geert Six de spot 
voornamelijk op een bepaald soort politieke praktijk waarbij 
manipulatie en bedenkelijke financiële transacties vanzelf-
sprekend lijken. Toch is het geen genadeloze afrekening. Six 
tekent zijn burgemeester als een eenzaam en misleid man die 
het nooit anders gekend en geweten heeft. Z’n afgang is dan 
ook aangrijpend, als een koning die sterft.

Als artistiek leider van het sociaal-artistieke gezelschap 
Unie der Zorgelozen creeërt Geert Six (1966) herkenbaar 
theater vanuit een sterk maatschappelijk engagement. In de 
stukken die hij veelal zelf schrijft, tekent hij het geworstel 
van de kleine mens met de wereld om zich heen. Opvallend 
is zijn sterk uitgepuurde tussentaal: WestVlaams en recht 
voor de raap. In 2015 ontving Six de Prijs Letterkunde van 
de Provincie WestVlaanderen.

BEWERKING EN REGIE Geert Six 
SPEL Karolien Delaere, Roselein Detavernier, Mie De Neve, Stijn Minne, Mieke Six,  
Filip Vanderbeke, Jan Vanaudenaerde, Christine Van de Voorde 
LICHT Bram Lievens 
VORMGEVING Michiel Van Cauwelaert 
DRAMATURGIE Joon Bilcke en Piet Arfeuille 
PRODUCTIELEIDING Rik Teunis 
TECHNIEK Koen Dewilde en Rik Teunis 
PRODUCTIE Unie der Zorgelozen en Theater Malpertuis

www.uniederzorgelozen.be / www.malpertuis.be

Vijand van het volk
Unie der Zorgelozen  
& Theater Malpertuis

© Paul Decloedt
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do 
25
OKT 

A ANVANG  

14.00 u 

TICKETS  
€ 3

Dansnamiddag 
met live muziek van Rony Verbiest

Antennewerking Brugse Poort en Bij’De Vieze Gasten slaan  
de handen in elkaar en nodigen iedereen uit voor een gezellige 
dansnamiddag op donderdag 25 oktober.

Rony Verbiest brengt live muziek op accordeon. Hij mengt in 
zijn muziek de traditionele musette met invloeden uit de mo-
derne jazz, klassieke muziek en volksmuziek en uiteraard ook 
de verleidelijke Argentijnse tango.

Dans je liever niet, kom gerust toch af voor een gezellige  
babbel met koffie en taart.
Breng gerust buren, vrienden,… mee.

Inkom 3 euro – Koffie & taart inbegrepen

I .S.M. Antennewerking Brugse Poort vanuit LDC Ten Hove 

© John Bosch
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TICKETS € 6 | € 4 | € 2

De Wolf en de Duivel (5+) PREMIÈRE

Poppenkast van Plaisance 

Herwig Deweerdt was in lang vervlogen tijden één de van de Vieze Gasten 
die met hun circus de Lage Landen onveilig maakten. Voordien had hij ook 
theater Stekelbees uit de grond gestampt. Na vele omzwervingen keert Herwig 
terug naar zijn eerste liefde: de poppenkast.

Vorig seizoen veroverde hij de harten van jong en oud met de voorstelling 
Koekebrood. Dit jaar brengt hij ‘De Wolf en de Duivel’.

In dit verhaal komen we te weten dat de wolf een burn-out heeft. Hij die  
vroeger zo tuk was op varkensvlees, geitenkoteletten en grootmoeders denkt 
er zelfs aan om vegetariër te worden.

Dat is buiten de Duivel gerekend. “Wij staan nu eenmaal voor het kwaad!”, 
zegt de Duivel tegen de Wolf. Dat is ons lot. Stel je voor dat we het kwaad in 
handen van de mens geven, dan wordt het pas echt gevaarlijk.

De Wolf en de Duivel is een hedendaags sprookje dat verrassend dicht bij de 
wereldse werkelijkheid komt. Lichtvoetig, surrealistisch, wrang, zoet en zot.

Voor iedereen vanaf 5 jaar.

SPEL Herwig Deweerdt  
COACH Walter Janssens

A ANVANG 15.00 u 

A ANVANG 19.30 u 

zo 
28 
OKT 

zo 
28 
OKT 

Muziekavond
Muziekhuis Goeste Majeur

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

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

TICKETS gratis
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“Different in life men are equal in death”

Een multidisciplinaire performance over de mysterie van de 
dood, waar de geesten van onze overleden geliefden ons zullen 
ontmoeten bij rituelen en muziek, dans en poëzie, beelden en 
reflecties. Het programma is nog niet volledig gekend maar je 
kan je verwachten aan Azteekse poëzie en traditionele Mexi-
caanse muziek, dans. 

COMPOSITIES, ETHNISCHE MESOAMERIKAANSE  

INSTRUMENTEN & SAX Luiz Márquez  
ZANG & GITAAR Kathleen Vandenhoudt  
PERCUSSIE Cachi Acosta  
PERCUSSIE, ZANG & DANS Osiris Quetzapapalotl  
GITAAR Eduardo Vega  
FOTO’S Marc Hoflack (†)

za 
03
NOV 

zo 
04
NOV 

A ANVANG  

20.30 u 

A ANVANG  

15.00 u 

TICKETS  
€ 10 | € 6 | € 2

La Muerte y otras Sorpresas

© Lies Demeyer
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Sinds bassist Wouter Berlaen zich in 2011 van voornaam ont-
deed om met eigen songs in onvervalst Zults dialect een stap 
naar voor te zetten op het podium, ging het sneller dan de man 
zelf had durven hopen.

Bedrieglijk opgewekte meezingers als “Oe ver’est nog?”, “Ge 
zij were zat” en “Brengt ui zuster mee” passeerden de ether via 
Radio 1 & Radio 2 en brachten BERLAEN live op prestigieu-
ze festivals als Dranouter, Gentse Feesten, Boterhammen in 
het Park (AB), Labadoux, Maanrock & vele andere. Op uitno-
diging van Raymond van het Groenewoud speelde BERLAEN 
op Nekka nacht 2013 in het Antwerpse Sportpaleis en later dat 
jaar volgde er een Radio 1 Sessie met Johan Verminnen.

Ondertussen werkt BERLAEN aan zijn vierde langspeler die 
in november 2018 het licht zal zien. Dat het wederom een pre-
tentieloze dialectpopschijf wordt staat nu al vast.

ZANG, AKOESTISCHE GITAAR & BASGITAAR Wouter Berlaen  
ELEKTRISCHE GITAREN, SYNTHS & BACKINGS Ward Snauwaert  
DRUMS, LOOPS & BASSYNTH Laurens Billiet 

www.berlaenfromzulte.be

vr 
09
NOV 

A ANVANG  

20.30 u 

TICKETS  
€ 14 | € 6 | € 2

#bestefuckingplaatintzultsever
Berlaen from Zulte

© Marc De Bree
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Een verhaal verteld, gezongen en gespeeld door Wim Claeys 
(en zijn accordeon). Na de geslaagde theatertour ‘IJZER’, gaat 
hij nog een stap verder in ‘ZWARTZAK’. In zijn gloednieuwe 
coming of age graaft Wim Claeys doorheen zijn eigen verleden. 
Opgegroeid als zoon van een Oost-fronter en als kind gekneed 
door het militante Vlaams Nationalisme, blikt de veertiger met 
weerzin, loutering en mildheid terug op zijn jeugd. Zwartzak 
is een ontroerende en grappige vertelling, waarin Claeys zicht 
helemaal blootgeeft en het publiek deel laat worden van een 
stukje – verwerkte of onverwerkte – Vaderlandse geschiedenis.

TEKST EN SPEL Wim Claeys  
MUZIEK EN GITAREN Ward Snauwaert  
COACHING Ineke Nijssen en Raf Walschaerts

www.wimclaeys.be

zo 
11
NOV 

A ANVANG  

15.00 u 

TICKETS  
€ 12 | € 6 | € 2

Zwartzak 
Wim Claeys

© Brecht Van Maele
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Violist Shalan Alhamwy en accordeonist Jonas Malfliet stellen 
hun eerste album Safar voor, ‘reizen’ in het Arabisch. Het al-
bum reist van Syrië naar België, langs traditionele melodieën 
uit o.a. Syrië, Turkije, Bulgarije, Hongarije, Duitsland en 
België. Deze werden gearrangeerd met elementen die ook op 
reis goed van pas komen: improvisatie, nostalgie, vriendschap 
en virtuositeit.

Hun groepsnaam Damast Duo verwijst naar de stof damast,  
afkomstig uit Damascus, de hoofdstad van Syrië. Damast  
raakte doorheen de geschiedenis zeer populair in Europa.  
Zo werd Kortrijk in de middeleeuwen het Europese centrum 
van damastfabricatie.

Deze culturele uitwisseling gebeurt ook in het duo. Shalan 
genoot een klassieke opleiding viool aan het conservatorium 
van Damascus, speelde o.a. bij het Syrian National Symphony 
Orchestra, maar beheerst ook de Arabische traditionele mu-
ziek. Jonas is opgegroeid in de West-Europese muzikale tradi-
tie, maar voelt zich na heel wat internationale Ethno-muziek-
stages in heel wat stijlen thuis. Hij speelde o.a. bij Olla Vogala, 
Les Busiciens en is huispianist van het Radio 2 programma De 
Rechtvaardige Rechters.

VIOOL Shalan Alhamwy  
ACCORDEON Jonas Malfliet

www.damastduo.com

vr 
16
NOV 

A ANVANG  

20.30 u 

TICKETS  
€ 10 | € 6 | € 2

Safar CD-VOORSTELLING

Damast duo

© Berber Verpoest
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A ANVANG  

20.30 u 

za 
17
NOV 

TICKETS  
€ 10 | € 6 | € 2

Melk, honing & kerosine
Jan De Deken 

Om uit te zoeken wat mensen (on)gelukkig 
maakt in verschillende culturen en levens-
omstandigheden, reisde journalist Jan De 
Deken naar elf uithoeken op zes continenten. 
Hij was te gast bij sloppenwijkbewoners in 
het door oorlog verscheurde Oost-Congo, een 
West-Vlaamse zakenman in de Australische 
bush, een Rwandees gezin dat zich een weg naar 
de middenklasse baant en veel gelukzoekers die 
geloven dat verlossing elders ligt dan thuis. Hij 
proefde van de met champagne overgoten welt-
schmerz van jonge Singaporese bankiers en van 
het Japanse cyberdaklozenbestaan, en zocht 
het (on)geluk in ayahuasca-ceremonies, vluch-

telingenkampen en een koude rivier die Fort Europa van het 
Midden-Oosten scheidt. Onderweg vroeg de auteur aan hon-
derden mensen wat hen gelukkig maakt. Schuilt geluk in te-
vredenheid? Hoe belangrijk zijn vrijheid en geld voor ons wel-
bevinden? En wat moeten we aan met de alomtegenwoordige 
commercialisering van geluk, door zelfverklaarde goeroes en 
door menswetenschappers die het ene geluksonderzoek na het 
andere uitbraken?

Op 17 april 2018 stelde De Deken zijn bevindingen voor met 
zijn boek ‘Melk, honing, kerosine’. Op 17 november doet hij dat 
op het podium van Bij De Vieze Gasten. De voorstelling wordt 
muzikaal opgeluisterd door Wim Segers (vibrafoon) en Robbe 
Kieckens (percussie). Met Cubaanse, Afrikaanse en oosterse 
ritmes, soundscapes en nieuwe composities vervlechten beide 
muzikanten de virtuoze Afro-Cubaanse grooves en Ethio-jazz 
van hun band Compro Oro met de vertellingen en foto’s van De 
Dekens wereldwijde zoektocht naar geluk.

Jan De Deken (1985) reist sinds 2010 de wereld rond op zoek naar opmer-
kelijke verhalen. Hij werkte als freelancecorrespondent in Rio de Janeiro 
en schreef reportages vanuit meer dan dertig landen, waaronder Nigeria, 
ZuidAfrika, de Filipijnen, China, Bulgarije, Haïti en de Verenigde Staten. 
Zijn reportages verschijnen onder andere in Knack en Vrij Nederland.

SPREKER Jan De Deken VIBRAFOON Wim Segers PERCUSSIE Robbe Kieckens

MUZIKALE  
BOEK- 

VOORSTELLING
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Alles komt goed (8+)
The Primitives TRY-OUT

Omringd door een chaos van karton-
nen dozen en verlopen voorwerpen, 
probeert een aandoenlijke en ietwat 
onhandige man op leeftijd zowel zijn 
leven als zijn gedachten te ordenen.

Enthousiast duikt hij in zijn her-
inneringen en verdwaalt hij in een 
eigen zinnige vertelling vol onverwach-
te wendingen en wankele situaties.

Humor en spanning wisselen elkaar 
af, werkelijkheid en fictie versmelten, 
herinneringen nemen de bovenhand 
en emoties worden tastbaar.

Zal hij zijn angsten kunnen over-
winnen en zijn verleden op orde 
krijgen?

Of krijgen paniek en chaos vrij spel?
Alles komt goed is een grappige 

en ontroerende voorstelling voor jon-
ge kijkers vanaf 8 jaar, die in de zaal 
evenveel rillingen veroorzaakt als op 
het toneel…
Al 25 jaar lang maken The Prim-
itives visueel en absurd theater 
waarin humor en kwetsbaarheid 

hand in hand gaan. Ditmaal staat Gordon Wilson alleen 
op de planken om zijn angsten te verschalken en ons te doen 
huiveren van genoegen.

EEN VOORSTELLING VAN Gordon Wilson en Vital Schraenen  
EINDREGIE Vital Schraenen  
SPEL Gordon Wilson  
SCENOGRAFIE EN KOSTUUMS Silvia Hasenclever en Catherine Somers  
MET DE STEUN VAN Ekla, Théâtre de la Montagne Magique, La Roseraie, 
Théâtre de Galafronie, Compagnie de la Casquette, Archipel 19 en  
Centre Bruegel

A ANVANG  

15.00 u 

zo 
18
NOV 

TICKETS  
€ 6 | € 4 | € 2
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Muziekhuis Goeste Majeur organiseert de komende maanden opnieuw  
enkele nieuwe Muziekavonden. 

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

Fred is een ex-gedetineer-
de die wegens al-te-creatieve-boek-
houding in de gevangenis beland. Het 
is zijn creativiteit die het publiek 
doorheen zijn vijf jaren van gevan-
genschap leidt. Een wonderlijk en 
pakkende getuigenis die zowel het pu-
bliek als de vele gedetineerden weet 
te emotioneren. 

De songs van Fred, geschreven in 
de gevangenis, en de begeleidings-
band die hem bijstaat zorgen voor een 
mooie diepgang en Fred zijn stem is 
puur kippen vel. 

Radio Cachot, een muziektheater-
voorstelling, in regie van Walter 
Janssens toert dit najaar in de 
Vlaamse cultuurcentra en de 
gevangenissen. 

DEZE SOCIAAL-ARTISTIEKE VOORSTELLING  

IS IN COPRODUCTIE MET De Rode antraciet,  
CC Muze, Cultuur noord, GC De Wildeman 
en GC Den Egger ontwikkeld.

www.facebook.be/radiocachot 

A ANVANG 19.30 u 

A ANVANG 20.30 u 

TICKETS gratis

TICKETS € 10 | € 6 | € 2

Muziekavond
Muziekhuis Goeste Majeur

Radio Cachot

zo 
25 
NOV 

vr 
30 
NOV 

TICKETS € 6 | € 4 | € 2A ANVANG 20.30 u 

vr 
23 
NOV 

Funky Friday
Circusplaneet 

Op vrijdag 23 november organiseert 
Circusplaneet de najaarseditie van de 
Funky Friday. Je kan genieten van 
kersvers circustalent en oude rotten 
in het vak die hun kunsten komen to-
nen 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.

www.circusplaneet.be

© Geert Roels
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Marhaba

Acht muzikanten, een mix 
van muzikaal talent uit Soedan, Irak, 
Congo, Palestina, Marokko, Syrië en 
België. Zij brengen samen een muzi-
kaal repertoire om U tegen te zeggen. 
Fusion muziek met stevige teksten 
over klimaat en vluchtelingen en 
over de liefde natuurlijk.

De groep Marhaba zijn de ambas-
sadeurs van het project Klimaat-
ling. Een veranderend klimaat leidt 
steeds vaker en steeds meer tot 
rampen en ontberingen. Dit is des 
te meer het geval in het Globale 
Zuiden, waar droogtes, voedseltekor-
ten, stormen en moessonregens het 
moeilijk, haast onmogelijk maken 
om te overleven. Migratie en vlucht 
vormen dikwijls een laatste uitweg. 
In samenwerking met diverse part-
ners werkt het Masereelfonds een in-
formerend en sensibiliserend project 
uit over klimaatvluchtelingen van-
uit een medemenselijk perspectief.

In het voorprogramma Jan 
Ducheyne, een rasechte dichter. Hij 
schreef voor alle klimaatvluchtelin-
gen een gedicht. ‘Gedicht in de zon’.

ZANG Hussam Raheem (Irak) 
ZANG Bibiche Kilula(Congo) 
ZANG EN PERCUSSIE Una Eljack(Sudan) 
OUD Hussam Tamari (Palestina) 
OUD Ahmed Al Tayib Al Ahmar(Sudan) 
PIANO EN ACCORDEON Jonas De Rave (B) 
BAS Mahmoud Alkurdi Syrië) 
ZANG EN DRUMS Jamal Moussaid (Marokko)

www.klimaatling.be

A ANVANG 20.30 u A ANVANG 16.00 u 
TICKETS € 10 | € 6 | € 2TICKETS gratis

vr 
07 

DEC 

za 
01 

DEC 
HipHopPlus

Hip Hop Plus is een 
wereld wijd programma om jonge 
mensen kennis te laten maken met 
een van de meest invloedrijke sub-
culturen van deze tijd: Hip Hop.

In 2018 zal Bij’ De Vieze Gasten 
verschillende sessies van Hip Hop 
Plus ‘Jams’ hosten. Dit zijn open 
evenementen waarbij de Gentse 
Hip Hop community samenkomt 
en waarbij de deelnemers hun beste 
skills tonen, hun kennis delen en 
gewoon samen fun hebben. 

Er is een platform voor local 
emcees, graffiti artiesten, break-
dancers, beat boxers en beat makers. 
Wil je graag deelnemen? Registreer 
je dan online of kom gewoon eens 
langs. De plaatsen zijn beperkt, dus 
zorg dat je op tijd komt. Er zullen 
tien muren zijn om te schilderen en 
er zijn matten voorzien om te break-
dancen. De special guests op het eve-
nement zijn een van de beste Belgi-
sche Hip Hop artiesten.

Het evenement start om 16u00u  
en duurt tot 20u00 én het is gratis.

Programma
16u00 Graffiti + DJ’s get busy
16u30 Open Mic: Emcees, Breakers,  
 Beatboxers, Producers
18u00 Gastoptredens

Hip Hop Plus is een organisatie van JM Inter-
national (wereldwijd het grootste jongeren- 
muziek netwerk) i.s.m. Bij’ De Vieze Gasten. 

www.hiphopplus.org
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A ANVANG  

20.30 u 

TICKETS  
€ 10 | € 6 | € 2

Onder de vleugel

Pianist Yves Meersschaert en backingvocals, zusjes Eva en Kapinga 
Gysel (Zita Swoon) begeleiden op virtuoze wijze enkele zangers en zangeressen 
die voor de gelegenheid een uitsluitend Nederlandstalig repertoire brengen. 

Elke zanger brengt uitgepuurde versies van wonderschoon materiaal. Meer-
stemmig, intiem maar ook uitgelaten, duetten, solo’s, kortom genoeg afwisse-
ling om u aan uw stoel gekluisterd te houden. Onder de vleugel gaat terug tot 
de essentie. Piano en stem zijn de enige elementen.

Els Dottermans bewees dat ze ook muzikaal heel wat in haar mars heeft met 
Ik val… ik val in mijn armen, Was will das Weib? Bruno en Nils zijn bloed-
broeders die al heel wat muzikale trajecten samen aflegden en Tom Cesar Wolf 

wordt een ontdekking. Eva en Kapinga Gysel zorgen voor de 
exotische toetsen en klankkleuren die Yves Meersschaert 
dan weer meesterlijk aan zet op de vleugel!

MET Els Dottermans, Bruno Deneckere,  
Nils De Caster, Tom Cesar Wolf  
EEN PROJECT VAN Yves Meersschaert,  
Eva en Kapinga Gysel.

A ANVANG 20.30 u 
TICKETS € 12 | € 6 | € 2

vr 
14 

DEC 

za 
08 

DEC 
RE:LATIF
Latif Ait

Bekendheid is relatief. Daar weet Latif Ait alles van. 
Want tot nu kwam hij in de kijker door wat hij deed; 
niet door wie hij is. En dat leverde hem vooral be-
kendheid op bij justitie. Toen hij met vriend Dyab 
Abou JahJah de Arabisch-Europese Liga oprichtte om 
de wereld beter te maken en dat zijn job kostte. Toen 
hij met zijn kritische cartoons bijna een veroorde-
ling liet optekenen. Of toen hij met Fouad Belkacem 
een takeldienst startte, maar net op tijd weigerde om 
diens beruchte vereniging te depanneren. Het was al-
lemaal goed bedoeld, maar nooit goed begrepen. 

Daarom laat Latif na 10 jaar comedy de goede bedoelingen thuis en stapt hij 
recht op het grote publiek af. Om te zeggen wat hij echt denkt. Zonder franjes, 
zonder handtasmoppen, zonder knuffelmarokkanen. Geen taboes, enkel de 
waarheid. En zelfs die is relatief.

SPEL Latif Ait REGIE Han Coucke TEKSTCOACH Erhan Demirci

© Pieter Verhaeghe
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Encuentro
Cie. Mélange

Cie. Mélange is een gloednieuw Ninoofs theatergezelschap. 
‘Ninoofs’; maar de mensen komen van hier en van daar, van 
overal. Nen echte mélange… De wereld op scène. En die men-
sen – mensen in ’t algemeen – ontmoeten mekaar. Al of niet 
door toeval. En daar wil deze compagnie het over hebben, over 
de muziek van de chance en van het toeval, de kruisbestuivin-
gen en de ontmoeting: ENCUENTRO. Iets om bij stil te staan. 
Geluk, toeval, ontmoeting… La vie, quoi. Al wat bewijst dat we 
niet zoveel van elkaar verschillen, ook al zijn we nooit gelijk. 
Daar gaan ze mee spelen. In een mix van situaties met ver-
schillende figuren komen ze elkaar tegen. 

Misschien belanden ze wel in een veeltalige rare wereld, 
waar je letterlijk grenzen kunt verleggen, waar tapijten 
vliegen, bizarre codes heersen om iets te verkrijgen of ergens 
binnen te geraken… 

ENCUENTRO gaat op 20 december première in de Plom-
blom in Ninove en staat de dag erna al op de planken bij Bij’ 
De Vieze Gasten.

Wennie De Ruyck stond, samen met de cultuurdienst van 
Ninove, aan de wieg van Cie. Mélange en begeleidt de gemeng-
de bende op hun theatertocht.

REGIE EN TEKST Wennie De Ruyck.

vr 
21

DEC 

A ANVANG  

20.30 u 

TICKETS  
€ 10 | € 6 | € 2
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za 
22 

DEC 

zo 
23 

DEC 

Over Muziek (en de rest)
Senne Guns

Over Muziek (en de rest) is de eerste solovoorstelling van Senne Guns. 
Gegroeid uit huiskamerconcerten waar verhalen tussen songs een eigen leven 
gingen leiden, zwemt hij aan de piano met nieuwe nummers en gekende goud-
vissen doorheen de geschiedenis van 2000 jaar muziek. En de rest. Langs 
Mozart en god, liefde, Siri en dodecafonie. Cabaret en popmuziek in de blen-
der, koud geserveerd, warm aangeraden.

“Geniaal was het. Senne Guns over dodecafonie. Dat is muziek  
die klinkt alsof er een kat over de piano loopt. Best masterclass ever.”  
– Sven Speybrouck (Interne Keuken, Radio1)

“Magisch. Plezant, interessant, spannend, leerrijk, passie, humor…  
over muziek. Machtig!” (Een gast op Twitter)

MET Senne Guns www.senneguns.be

Muziekavond
Muziekhuis Goeste Majeur

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

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

A ANVANG 20.30 u 

A ANVANG 19.30 u 

TICKETS € 12 | € 6 | € 2

TICKETS gratis

© Inge Kinnet
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Ondertussen in de Brugse Poort …

Weggeefwinkel Rode Lotus

Elke zaterdag van 10.00 u – 17.00 u

De weggeefwinkel Rode Lotus is open elke zaterdag van 10 u tot 17 u.  
Wat valt er te beleven? Snuisteren in gratis gerief zoals huisraad, boeken, 

speelgoed, kleine meubeltjes, … Er is ook kledij voor baby’s, kinderen, vrou-
wen en mannen in alle maten. Daarnaast kan je genieten van een babbel met 
een lekkere kopje koffie of thee met een stuk taart. 

Meer info bij Christine Devreker (0479/ 79 89 69) - Kiekenstraat 4bis, 9000 Gent

Wijktotems – Wat betekent de Brugse Poort voor jou?

Kunstenares Anyuta Wiazemsky wil samen met de buurtbewoners van de 
Brugse Poort, een wijktotem maken. Die totem symboliseert de ziel van onze 
wijk, wie we als buurtgemeenschap zijn. Aan de hand van verschillende in-
brengen leiden ze af hoe een totem eruit kan zien en met welke materialen we 
kunnen werken.

Met steun van stad Gent en Bij’ De Vieze Gasten gaan ze een kunstwerk ma-
ken dat de verhalen van de buurt draagt: hoe het was, hoe het is en hoe het 
– hopelijk – zal worden. Alles kan gebruikt worden: beelden en tekst, foto’s en 
tekeningen, blauwdruk en echte artefacten uit de buurt kunnen ook een deel 
worden van het uiteindelijke werk.

Afspraak om 19u in het Pierkespark op woensdag:

 › 05/09
 › 12/09
 › 26/09
 › 10/10
 › 24/10

Telkens tot 21u, met gratis hapje door de lokale chefs.

Wil je graag deelnemen? Stuur een mailtje naar anyuta@wiazemsky.eu 
Meer info: https://wiazemsky.eu/wijktotems-binnenstebuiten
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De Koer

De Koer heropent na de bouwzomer op zaterdag 15 september met een stevi-
ge oriëntaalse line up. Vanaf dan opent het wispelturige café van de Koer elke 
woensdag, donderdag en vrijdag om 19u00. 

Elke eerste woensdag van de maand organiseren we het forum (18u00 
rondleiding 19u00 start). Tijdens het forum maak je kennis met de Koer 
achter de schermen – voor het koervolk, geïnteresseerden, buren, vrienden, 
… Elke donderdag programmeert ciné rio een film, soms zijn er concerten 
op woensdag of vrijdag. Eén zondagnamiddag per maand organiseert ciné 
bambino een kinderfilm.

Verder zijn er nog enkele festivals en meerdaagse evenementen gepland. 
Grace Ndiritu (resident manoeuvre) organiseert zaterdag 13 oktober een 
avond met live screen-printing, DJs, Live catwalk, Henna Tattoos, food enzo-
meer. De huidige groep residenten kaapt de Koer van 25 tot 27 oktober en ge-
ven inzage in hun werkproces. Een groenboek week van 14 tot 17 november 
neemt een start met de herontwikkeling van de site. Tijdens deze dagen bun-
delen we het onderzoek naar de geschiedenis van de Koer, haar basisfunc-
ties, de ecologie van de site, en een inventaris van het gebouw. Eind decem-
ber wordt de oven aangestoken en vieren we de koude dagen met een groots 
winter feest op vrijdag 21 december.

Hou de website in het oog voor verdere updates: www.dekoer.be
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Hotel Malem: de renovatie van  
de Circuskerk van Circusplaneet

In september start Circusplaneet met de renovatie van de Circuskerk in 
Malem. Circusplaneet wil tijdens de renovatie de kerk niet sluiten maar 
juist openstellen voor artiesten, buurtbewoners en nieuwsgierigen die alles 
graag mee volgen en daarom wordt de circuskerk voor een jaar Hotel Malem! 
Artiesten zullen resideren in Hotel Malem om iets te maken in en rond de 
kerk. Daarnaast organiseren we verschillende evenementen om iedereen te 
verwelkomen in de circuskerk en de staat van de renovatie te gebruiken als 
speelplek voor artiesten, circusliefhebbers en buurtbewoners.

De eerstkomende evenementen gaan door op 21 oktober, Malem Strandt  
en 21 december, Malem Nacht. Meer info op www.circuskerk.be.



37

Schoolvoorstellingen
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. 

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

Vrijwilliger worden?
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. 

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

© Fixatief



38

Hoe ons te bereiken…
Te voet of met de fiets 

 » 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 twee-
de 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 – Kastanje straat tot aan het Pierkespark rijden of 
wandelen. Dan neem je de ingang via de Reinaertstraat, doorheen het 
poort gebouw.

 » 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. 

Met het openbaar vervoer 
 » 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 twee-
de 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.

…EN EENMAAL AANGEKOMEN

Haspelstraat 31 grenst aan het Pierkespark, te bereiken via de Haspel-
straat en via de Reinaertstraat (verlengde Kastanjestraat). In het 
Pierkes park worden onder geen enkel beding auto’s toegelaten. 
Bovendien is een parkeerplaats vinden voor je wagen dikwijls onbegon-
nen 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.
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