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Depot
Tapijten schuren met de buren
tekst/ Erik beeld/ Husein

De kleine dingen van het leven. Het op waarde schatten van iets onbe-
duidend. Er is een antwoord: het terug opwaarderen van een hier ver-
dwenen aspect van het leven. Dat de bewoners van de Brugse Poort ooit 
naar de Turkse inwijkelingen keken als “tapijtverkopers” is een algemeen 
feit. Dat dezelfde Turken af en toe hun tapijten een kuisbeurt gaven was 
in onze straten van de Brugse Poort hier en daar ook eens te bewonderen. 
Het behoorde toen nog tot “nog nooit zoiets gezien”. En de buurtbewo-
ners hielden er dan ook een zekere afstandelijke kijk op.

De Koer heeft aandacht geschonken aan iets waar wij eigenlijk geen 
boodschap meer aan hadden. Wij namen tijden terug de stofzuiger in 
gebruik. In allerlei vormen, maten, en gewichten, met meer of minder 
zuigkracht. Oplossingen voor het wegwerken van het vuil, noemt men 
dat. Stof dat welig huishoudt een beetje ordenen. Het stof dat onze lon-
gen aantast? Weg ermee. Of dat voldoende was, vroegen zij zich af op De 
Koer? Het stof verwijderen, okay, dat wel, maar is het voldoende om een 
fris geurend tapijt te hebben in je woning? Daarom krijgen wij tijdens 
het BOM-festival 2018 de tapijtenophaalploeg van De Koer aan de deur. 
Of zij ons tapijt een grondige opknapbeurt mogen geven? Maar natuur-
lijk. Het is een beetje moeilijk te geloven, maar toch waar. Waar haalt De 
Koer al die ideeën om de Brugse Poort bij te betrekken? Het dorp van 
vroeger herleeft en straalt in de Brugse Poort!

Woord
Mijn naam op de deur
beeld/ Pieter
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Kunstenroute
Cinema Paradiso – Barber Shop
tekst/ Erik beeld/ Lia

Khaled is een Algerijnse kapper. Cinema 
Paradiso is bij hem te gast op dit BOM-festival, 
in zijn Kapsalon Khaled Paris. Film kijken kan 
natuurlijk altijd in een bioscoop, maar bij een 
kapper? Nooit eerder gebeurde zoiets, totdat 
Cinema Paradiso met dit idee op de proppen 
kwam en vijf kappers uit de Brugse Poort uitno-
digde om deel te nemen aan dit project. Wat 
gisteren ondenkbaar leek, kan morgen mis-
schien wel?

Toeval of niet, ik kom toe even vóór een epi-
sode uit de Barber Shop-reeks aanvangt. Ach 
ja, het zijn allemaal verhalen die plaatsvinden 
in kapsalons. De aflevering die ik te zien krijg, 
speelt zich af tegen een achtergrond van leeg-
stand en werkloosheid ergens in de Verenigde 
Staten, denk ik, waar de negatieve aspecten 
welig tieren. De kapper is iemand die heel veel 
verhalen te horen krijgt, want de klanten zijn 
steeds weer vrijgevig wat betreft het vertellen 
van allerlei roddels en nog meer verzinsels. Als 
een ware spons zuigt de kapper die verhalen op 
en houdt hij die vast, want zoals iedereen weet, 
vertelt de kapper nooit iets verder… denken wij.

Nu ja, “mijn” kapper Khaled moet nooit veel 
knippen of bijwerken wanneer ik daar mijn tien 
Euro neertel na een bezoek, en een goed gevoel 
krijg na de afwerking. Enkele filmbezoekers 
worden alvast getrakteerd op een smakelijke 
koffie. Kapsalon Khaled Paris is gelegen op de 
hoek van de Zinnistraat en de Bevrijdingslaan. 
Khaled is 50 jaar, gehuwd en vader van vier 
dochters. Hij is reeds 13 jaar één van de vele 
kappers in de Brugse Poort en heeft een vast 
cliënteel. Hij is een heel vriendelijk en aange-
naam persoon, en altijd bereid om even een 
praatje te maken.

Woord
De verloren zoon – Pluk de dag
beeld/ Tenzin
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Bij’ De Vieze Gasten
Feestelijke opening met De plank
tekst/ Katelijne beeld/ Michèle

Een bende gemixt jong geweld brengt het le-
ven – peuter, kind, puber, volwassene, oude-
re – mooi op scène door 2 groepjes. Wat me 
opvalt is de routine van de volwassene, het 
monotone, in een terugkerend stramien met 
een beetje ontspanning. Dit alles lukt onder 
een dwingende STEM en alles speelt zich af 
rond een BOM? Een doos? Een geschenk?

De Plank is een 3-jarig traject met af en toe 
een toonmoment voor de ouders. Nu zitten 
ze aan het einde van het 2de jaar, de ramadan 
komt eraan en dan ligt het even stil. Er kunnen 
nog nieuwe kinderen bij. In het 3de jaar komt 
een grote voorstelling. De thematiek is Groei, 
van klein naar groot, het wordt nog gevoeliger, 
concreter, met mogelijkerwijs video.

Een fiere papa vertelt: “Wekelijks komen ze 
samen, en af en toe mogen wij komen kijken, 
dat is dan het toonmoment. Waar onze zoon 
het haalt? Niet van ons alleszins, maar hij is 
gelukkig dat hij kan meedoen en wij zijn zo 
fier. Al die verschillende kinderen en ver-
schillende culturen samen, en ieder kind be-
houdt zijn eigenheid en toch is het één groep, 
een echte uitdaging voor de regisseur.”
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Woord
Duizend bomma’s op Granada
tekst/ Katelijne beeld/ Pieter

De deadline voor het BOM-boekje is de schuld 
van de titel en daardoor ook van de inhoud. 
‘1000 bommen en granaten’ werden ‘1000 
bomma’s op Granada’.

De regisseur beschrijft uitgebreid wat Google 
zegt over Granada, er volgen ook tal van va-
riaties op bomma. Dan krijgen we de stukjes 
voorgelezen door de 3 schrijvers. Van Spaanse 

jeugdverhalen, over rosé in meerdere varia-
ties en, op de koop toe, een gedifferentieerde 
dierentuin vergezeld van boterhammen met ba-
naan, alles met de goede raad… Iedereen werd 
instant vrolijk.

Ik had misschien beter gevraagd of ze zelf een 
stukje wilden schrijven voor de BOM-krant, 
dan waren jullie allen op slag vrolijk.

Muziek
Jan Van Den Broeke & Hilde De Clercq
tekst/ Erik

“Here we are.” Daarmee begint Jan zijn eerste 
song en het is heel toepasselijk voor mezelf. 
Want ik kom op de seconde net op tijd binnen-
vallen bij Marion in de Lieremanstraat. Het 
festival is een aaneenschakeling van voorstellin-
gen dicht- of dichterbij: keuze te over!

Jan leidt een volgend lied in, een nummer dat 
gaat over wegvliegen. “Fly away”, wegvliegen en 
verdwijnen. Een crash, of ergens op een eiland 
een nieuw leven beginnen samen met een lief 
of zo? Zonder kennisgeving, een afscheid? Het 
lied doet denken aan relaties die, om het eerlijk 
te vertalen, een andere richting uitgingen. Je 
kan het op verschillende manieren uitleggen 
terwijl je aandachtig luistert naar de gitaar en 
zang. “Fly away”, waarheen, waar naartoe? Is 
wegvliegen ook een uitvlucht voor welke pro-
blematiek dan ook? Of gaat het toch over een 
toestel, verdwenen in de golven, naar het land 
van nergens?

Een andere song is “Kathy’s song” van Paul 
Simon, die over de “shelter of my mind” gaat. 
Een terug naar voorheen; een meer dan droe-
vige song. Jan zingt daarna heel mooi het 
beklijvende “I am just a singer”, een andere 
droom over ergens hoog op een toren naar 
de sterrenhemel kijken, over mensen die hun 
dromen altijd opnieuw willen najagen: zij zijn 
er in overvloed. Maar ook de vluchtigheid van 
een droom is aanwezig in het lied en dan kiest 
men best voor een soort zekerheid. Koop je een 
boot en zeil je de wereld rond, het onbekende 
tegemoet op zoek naar die bepaalde droom? 
De zanger die in zijn dromen verder leeft en ze 
ook probeert te vangen als een “dream catcher”. 
Ach ja, zo eentje die ik ook boven mijn bed heb 
hangen.

Terwijl “Het meisje aan de Leie” gaat over 
oorden dichterbij en Jan mijmert over de dage-
lijks problemen bij de gewone man en vrouw, 
problemen waar velen mee te maken hebben 
in “Een stad overhoop”. Hij denkt bijvoorbeeld 
aan de vader, krom gebogen door té veel har-
de arbeid. De ondraaglijke “zwaarte” van het 
bestaan, ook in de Brugse Poort aanwezig! Jan 
zingt over het werkelijke leven.

Dat Jan dan het beste houdt voor laatst bewijst 
hij met muziek van Leonard Cohen voor een 
aandachtig luisterend publiek. Cohen staat dan 
ook voor het veelvoudig “kopiëren”, omdat hij 
alleen juist heel goed is. Jan zingt Leonard met 
hart en ziel, op zijn best. Ik heb geen commen-
taar: het recept van Jan is perfectionisme, een-
voudige en prachtige muziek. En hij sluit af met 
een extraatje, nog eentje van Cohen dat sterk 
gesmaakt wordt door het aanwezige publiek!

Woord
Mong Rosseel
tekst/ Wim beeld/ Tommy

Deze voorstelling was voor wie houdt van het 
werk van Raymond de Vos, voor wie er van 
gehoord heeft en voor wie er nog niet van 
gehoord heeft. Hoewel Raymond de Vos vooral 
taalkundig geïnspireerd werk afgeleverd heeft 
en het meeste van zijn werk voor niet-Fransta-
ligen niet echt kan begrepen worden, is Mong 
Rosseel er toch in geslaagd een flink aantal van 
diens verhalen – met uitdrukkelijke toestem-
ming van Raymond de Vos zelf – te vertalen 
naar het Nederlands en ze in zijn eigen vertels-
tijl te brengen. Verhalen als dessus-dessous (van 
boven en van beneden), de artiest als vrijwillige 
schipbreukeling en het dubbelleven vergen wat 
aandacht om van te genieten. Dit vooral omdat 
nogal wat uitdrukkingen gelijktijdig letterlijk 
én figuurlijk dienen begrepen te worden. Een 
verhaal over de (Franse) revolutie, verteld vanuit 
het standpunt van mei ’68 (of voor Vlaanderen: 
maart ’69) slaat nagels met ‘koppen’. Begrijpe 
wie begrijpen kan en wie het helemaal wil 
proberen begrijpen, grijpt morgen zijn kans in 
Café Congé voor de volgende afleveringen.
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Theater, dans & performance
Brugse Poort Bezet / Adolf & Maria
beeld/ Katelijne

Maria en Adolf zijn twee herwerkte verhaallij-
nen uit een groter geheel, een theaterstuk dat in 
2015 tot driemaal toe een volle zaal trok bij’ De 
Vieze Gasten. Zeven verhaallijnen werden toen 
uitgewerkt:

Maurice, de frontsoldaat die gewond raakte; 
Adolf, de soldaat die in de eerste maanden na 

de verovering van Antwerpen moet terug-
trekken over de Schelde naar ‘neutraal’ 
Nederland en daar vier lange jaren geïnter-
neerd vast zit; 

Maria, de kinderloze vrouw uit de midden-
klasse, die meewerkt in de gaarkeukens;

de wijkagent die ons op de hoogte houdt van 
de Duitse verordeningen, opeisingen, de 
mogelijke boetes, de begeleidingen van 
vrouwen voor medische controles, kortom: 
alle moetens en niet mogens in de wijk; 

Prudence, de jonge arbeidster uit de stekskesfa-
briek die samenwoont met haar oudere va-
der; Moederkloek, de arbeidster wiens man 
en zoon werden opgeëist, en die probeert 
haar kinderen en kleinkinderen te voeden 
met het weinige dat er is;

Waarnemer, de aankomende journalist die alles 
vanop een afstand bekijkt en beschrijft.

Maria: Nu zijn we 1918, in het laatste oorlogs-
jaar. De winter wil niet wijken, de honger is 
nijpend voor de mensen in de wijk, de mid-
denstand heeft zijn spaarcenten “opgegeten”, 
den Duits slaat alles aan. Maria probeert 
zoveel mogelijk de nood te lenigen, goede raad 
mee te geven om alle voedingswaren van het 
Commiteit een beetje lekkerder, in ruimere 
porties én voedzamer op tafel te krijgen. Ze is 
machteloos, ziet en hoort veel, en biedt troost 
en hulp waar ze kan.

Adolf: voor hem is de oorlog gedaan. Hij was 
soldaat van bij het begin in 1914. De Belgen 
boden moedig weerstand maar raakten inge-
sloten rond Antwerpen. Ze konden enkel terug 
trekken over een ponton over de Schelde, naar 
neutraal Nederland. Aan de grens werden ze 
ontwapend en opgesloten in kampen. De ganse 
duur van de oorlog zaten ze daar vast in aparte 
kampen voor officieren en soldaten. Ze be-
gonnen zich te organiseren, deden aan sport, 
volgden lessen, en bezochten op zondag de mis 
in de dichtstbijzijnde stad of dorp. Alles is goed 
om eens “buiten” te mogen. Adolf heeft geen 
weet wat er zich in België afspeelt. Na 4 jaar 
mag hij terug en dan komt de ontgoocheling, de 
confrontatie met vrouw en kinderen. Hij raakt 
verbitterd en drinkt…

sfeerbeeld/ Michèle
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Theater, dans & performance
Giga grote wereld
beeld/ Esther

Muziek
Clovis
beeld/ Sofie
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Bij’ De Vieze Gasten
Le Sacre du Printemps
beeld/ Katelijne



9BOMfestivalKrant

Muziek
Ritueel
beeld/ Sofie

Bij’ De Vieze Gasten
Le Sacre du Printemps
beeld/ Sofie

Bij’ De Vieze Gasten
Le Sacre du Printemps
tekst/ Katelijne beeld/ Pieter

Op de Kouter stonden ze met meer dan 200 op 
de buhne, hier brachten ze het stuk met iets 
minder deelnemers maar met evenveel enthou-
siasme. Dansen op de muziek van Stravinsky, 
bijna een onmogelijke taak, maar toch doen ze 
het. Proberen de muziek te begrijpen, de stuk-
ken te herkennen, en het uiteindelijke resultaat 
is mooi. Verschillende groepen met verschillen-
de dansstijlen scheppen samen. Het kan, dat 
bewijzen ze gedurende het 35 minuten lange 
muziekstuk.

De dansers zelf geven aan hoe het voelde op 
zowel de Kouter als in het Pierkespark, en er is 
een groot verschil. “De Kouter was echt afgeba-
kend, groter ook, met meer ruimte om te vullen. 
Het was de doop, meer stress.” Het plezier van 
de grote diversiteit van de dansers zelf was 
dat “iedereen kon meedoen”. “Dit hier, in het 
Pierkespark, was een speelse editie. We konden 
beter het publiek betrekken. De mensen ston-
den tussen ons, en we waren omgeven door de 
natuur, de bomen, het gras, de zanderige grond, 
het stof. Alles was dankbaar en uitnodigend om 
te gebruiken. Er was zeer veel interactie met het 
publiek, hier voelden we ons geleidelijk in tran-
ce komen, de muziek leidde ons. Het was ook 
heel amusant en speelser en we voelden ons 
zelfverzekerder. We weten niet wat de toekomst 
brengt, maar het zou leuk zijn om dit verder op 
te bouwen.”
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dat die zich maar moet gaan overgeven, zodat 
de anderen verder rustig kunnen leven. Meneer 
Vos heeft er geen oren naar en laat iedereen 
uitnodigen in het vers gegraven hol onder de 
heuvel, om er van het door hem bezorgde feest-
maal te genieten.

De boeren houden zich intussen aan hun eerste 
plan om de vos uit te hongeren. En als ze nog 
niet gestopt zijn, zitten ze nog altijd te wachten.

Een verhaal van Roald Dahl, de Fantastische 
Meneer Vos, heel erg beeldrijk gebracht door 
Hilde Maris, uitsluitend gebruik makend van 
een heleboel keukengereedschap en materiaal 
op een projector. Een aanrader voor wie de 
kans krijgt er nog naar te gaan kijken.

te ontsnappen. Gelukkig krijgen de boeren om 
drie uur honger, en pauzeren om te eten en te 
drinken. Dan krijgt Meneer Vos een ingeving, 
maar ze zijn te zwak om verder te graven. De 
vossenkinderen bieden dan maar aan om in de 
plaats van hun ouders te graven, helemaal tot in 
het hok 4 van boer Bolus. En dan graven ze ver-
der, tot in de voorraadruimte van boer Bits, om 
er enkele ganzen te halen. Uiteindelijk ook tot 
de appelwijnkelder van Boer Biet, waar ze eerst 
vergeefs weggejaagd worden door ratje, die 
vindt dat ze daar op zijn terrein gekomen zijn. 
Ze worden er bijna op heterdaad betrapt door 
Julia, de vrouw van Boer Biet. Er komen onder-
tussen ook klachten van Meneer Das, die vindt 
dat het allemaal de schuld is van Meneer Vos en 

Theater, dans & performance
De Floepschieters
tekst & beeld/ Wim

De Floepschieter, wat er zo door je hoofd floept 
en schiet wanneer je het feestje voor je gasten 
aan het voorbereiden bent. Wat ben ik vergeten, 
welke hapjes kan ik nog klaarmaken, ben ik de 
drank niet vergeten, of een plaspauze vooraf.

De drie wrede boeren in het dal hebben elk hun 
voorkeuren en voorraden. Boer Bits houdt van 
ganzen en kweekt die ook, maar er zijn ganzen 
geroofd, terwijl hij op wacht stond nota bene. 
Hij roept er dan maar Boer Bolus bij om hem te 
vragen of hij meer geluk had. Maar Boer Bolus, 
die elke dag zijn negen kippen met macaroni 
eet, is eveneens beroofd, en wel uit kippenhok 
4, terwijl hij zelf op wacht stond bij kippenhok 
1. Dan roepen ze er ook Boer Biet bij, de slim-
ste en gemeenste van hun drieën. Hij heeft een 
hele boomgaard appelbomen, en drinkt alleen 
maar de cider die hij van de appelen maakt. 
Hij is permanent dronken en wast zich nooit, 
zodat hij nogal slecht hoort en stinkt. Hij moet 
zich telkens weer de oren uitkuisen om wat te 
kunnen horen. De boeren komen samen om te 
overleggen wat ze zullen doen, en worden daar-
bij uitgelachen door de kinderen uit de buurt.

Onder de heuvel zit Meneer Vos, de dief van 
de ganzen en de kippen, met zijn vrouw en vijf 
kinderen veilig in hun hol. Meneer Vos wil van-
avond weer boodschappen doen bij de boeren 
om er kippen of ganzen te halen. Wanneer hij 
naar buiten komt, staan de boeren echter klaar 
en schieten zijn staart eraf. Een staart die er 
jammer genoeg niet meer terug aan groeit.

De boeren hebben het plan opgevat de vos uit 
te graven, en gebruiken daarvoor een lawaaieri-
ge graafmachine. De vossen hebben honger en 
graven alsmaar dieper om aan de graafmachine sfeerbeeld/ Sofie
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Kunstenroute
Roeland Zijlstra
beeld/ Erik

Kunstenroute
Verbonden / Van Nuffelen
beeld/ Tenzin
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Muziek
Fluo Zwart
tekst/ Erik beeld/ Sofie

Dan was er ook nog de laatavondvoorstelling, 
zoals wij zeggen: de vertoning voor diegenen 
die niet zo vroeg naar bed willen. Het BOM-
festival heeft voor ieder wat wils en is zeer ver-
scheiden van inhoud. Werkelijk iedereen vindt 
iets naar hun gade. Even voordien kwam ik in 
de buurt een schietkraam tegen dat zich naar 
een andere locatie begaf. Er beweegt iets in de 
Brugse Poort dit Hemelvaartweekend, maar 
rond half elf zijn al heel wat straten in comple-
te rust. En de weinigen die nog onderweg zijn, 
hebben de BOM-brochure nog in de hand om 
nog een voorstelling laat op die avond mee te 
pikken.

Voor mij wordt het nog Fluo Zwart, om half elf 
in de Meibloemstraat. Op het eerste gezicht 
zijn er niet zoveel toeschouwers, maar die ko-
men even later binnendruppelen. Van wat men 

verstaat onder woonkamerpop heb ik geen kaas 
gegeten, en een definitie voor dit soort muziek 
heb ik ook niet voor de hand. Maar het klinkt 
alvast heel modern, heel hard, en na korte tijd 
zelfs niet saai om te zien en te beluisteren. Zelf 
zou ik het niet aanraden als echte nachtmu-
ziek vóór het slapengaan, maar elk zijn heug en 
meug natuurlijk.

Bij Vera in de Meibloemstraat gaan Dimitri, 
Stoffel, Matthias en Iris er flink tegenaan. Zij 
stellen zichzelf voor tussen de akoestische 
songs door, die toch even blijven nazinderen 
voordat er alweer een volgende song aankomt. 
En dat er geapplaudisseerd wordt, is dan waar-
schijnlijk een belangrijk seintje voor nog meer 
van dat. Ergens bevind ik mij op een vertrek-
kende trein die aan snelheid toeneemt, om dan 
ergens vanop een hoogtepunt naar beneden te 

denderen met als eindpunt alweer een den-
derend spektakel in een song. Het aanwezige 
publiek applaudisseert en dat is zeker een op-
steker voor de groep die op een heel krachtige 
manier gitaar, cello, contrabas en nog meer be-
speelt op een zeer eigenwijze en ludieke manier. 
Heel modern en ook wel stijlvol muziekvertier.

Fluo Zwart stelt zich voor als een groep die 
afkomstig is van “her en der”, en die muziek 
maken op een sfeervolle maar ultra-moderne 
manier, terwijl er ook een zekere triestheid 
weerklinkt in hun songs. Laat ik mezelf niet 
ontgoocheld noemen, eerder verrast, want het 
is een beetje als “go with the flow”, en dit maakt 
ook deel uit van het gemeenschapsgedrag. Als 
het goed klinkt, is het applaus de waardering 
van de muziek als kunstvorm.
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Muziek
Joachim Wannyn – Auprès de mon arbre
tekst/ Katelijne beeld/ Tommy

Een stoel, 2 gitaren. Joachim neemt ons mee 
naar het Franse chanson. We krijgen een mooie 
mix van Bourvil, Brassens, Moustaki, een 
Vlaamse Brel die de Vlaamse Leeuw vervangt 
op 11 juli door ‘Het Vlakke Land’, en eentje van 
Vermandere dat een mix is van West-Vlaams en 
Frans: ‘La belle Roselle de Chaumont-le-Bois’:

Diep in Frankrijk in Chaumont-le-Bois 
Weunt Godelieve Rosselle, écoutez-moi 
In een stal en een oeroud huis van steen 
La belle is al tachtig, maar nog goed te been. 
Cinquante lapins, een geit en een hond, 
Z’is kromgegroeid van ’t scharten in de grond 
Z’is taai lijk een wisse, croyez-moi 
La belle Rosselle de Chaumont-le-Bois.

Mijnen vent is dood il-y-a vingt ans 
Le pauvre a souffert terriblement. 
En ik heb een pensioentje van deux fois rien 
Maar ik kweeke lapins voor de parisien. 
’k Hèn canards en een koe en zo kom ik rond 
En ’k labeure een beetje mijnen grond 
Labeuren dat doet ze, croyez-moi, 
La belle Rosselle de Chaumont-le-Bois.

We gerochten alhier achter quatorze-dixhuit, 
Juste getrouwd, que le temps passe vite 
Al ons land was kapot en Ieper lag plat 
Alleman was pauvre en zat op zijn gat 

Maar ’t gaat nu veel beter daar in den Belgique 
Volgens da’k hoor is ’t daar nu al zo chique 
Z’is helder van geest, oh croyez-moi 
La belle Rosselle de Chaumont-le-Bois.

Mijn kinders ze komen nu alhier en bagnole 
En ze zeggen maman, maman, tu es folle 
Le parisien veut acheter ta maison 
En ik naar ’t gesticht, moi en prison, 
Ils veulent que je quitte mon palais, 
Maar totdat ’k krevere, je ne quitte jamais 
Z’hèt haar op heur tanden, croyez-moi 
La belle Rosselle de Chaumont-le-Bois.

Jésus bon dieu sauvegardez la 
En lelijke duvels ne touchez pas 
à la Godelieve nog zo goed te been 
heur lapins, heur canards, en heur huis van steen 
en we drinken een glas à ta santé 
en we zingen dit liedje à ta beauté 
want ’t is een schoon wuvetje, croyez-moi 
La belle Rosselle de Chaumont-le-Bois.

En tot slot, Brave Margot van Brassens, een 
onschuldig herderinnetje die de mannen van 
een gans dorp op de been brengt omdat ze een 
vondeling katje zoogt. Maar de vrouwen zijn 
niet akkoord en slaan het katje dood.

Goed gebracht en verrassend mooie teksten.
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Bij’ De Vieze Gasten
The Nile Band
beeld/ Lies

sfeerbeeld/ Michèle

Muziek
Dings
tekst/ Erik

Dings zet heel zacht zijn eerste tonen in in de 
Ooievaarstraat bij gastvrouw Vera. Ditmaal zijn 
het Nederlandse, en ook wel Vlaams-lijkende 
songs. Maar Dings is afkomstig uit Heerlen en 
dat is Nederlands Limburg. Kritische songs met 

“water bij de wijn”. Luisterliedjes, ook met een 
droefgeestige achtergrond. Het is zingen over 

“wij hebben niets om over te babbelen” tenzij 
over onze jonge tijd, onze jeugdjaren, misschien 
wel het avontuurlijke ervan. Al dat melodrama-
tische brengt hij heel mooi, en hij schakelt vlot 
over van zijn schavuitenjaren naar “loop naar 
de maan waar de sprookjes bestaan”. Een ander 
liedje, “Ooievaar”, is gewoon toepasselijk, zegt 
hij, op de straat waar hij nu zingt. De ooievaar 
staat voor… je weet wel; geen commentaar. 
Huiselijkheid en samenwonen is een heel ander 
thema in een daaropvolgend min-of-meer luis-
terliedje. Alles kan: ironisch, satirisch, gewoon 
met je ogen neerkijkend op de kleinburgerlijk-
heid van het dagelijks bezig zijn.

Dan neemt Dings de plek waar hij vandaan 
komt onder de korrel. “De weg waar mijn wieg 
staat… en toch geen heimat.” Woordspelingen 
zoals kikker wil Napoleon zijn. Maar waar kan 
ik heen, beste vrienden? Zijn laatste liedje gaat 
over werken tijdens vakantie: verstand op nul, 
borst vooruit, arbeid maakt vrij, politiek of niet. 
Ik heb alle schaapjes op het droge, ik ga op 
vakantie. Nu ja, mag hij van mij doen.

Het publiek is gulzig en wil altijd wel iets meer, 
waarop ook Dinges een extra nummer laat ho-
ren als afsluiter van zijn optreden. “De gulden 
middenweg” wordt het, en zo zingt ook hij 
nog maar eens over de liefde. Wordt het nooit 
genoeg, denken wij, stopt de liefde nooit?
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Kunstenroute
Tulpstraat
beeld/ © 2018 Jacqueline Dumortier
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Depot
Tapijten schuren met de buren
tekst/ Erik beeld/ Michèle & Katelijne

Ongelooflijk hoeveel werk er is, maar gelukkig 
zijn er vele handen om te helpen. Een uurtje 
geleden werd bij ons een tapijt opgehaald dat 
eigenlijk gisteren op De Koer had moeten 
belanden. Maar uitstel is geen afstel, en het 
was niet het enige. “Erik, ik kom nu langs met 
de bakfiets,” zegt Eva. “Okay,” antwoord ik en 
blijf verder genieten van de werkzaamheden. 
Het loopt een beetje de zeep-spuigaten uit op 
de site van De Koer. Het is prachtig weer op 
vrijdag. De zon blaakt en heel wat gezichten 
doen het zelfde. Misschien merk jij het: het 
BOM-festival werkt aanstekelijk in alle richtin-
gen, met als opzet het wakker schudden van de 
buurt. Nog meer; het resterende slapende ge-
deelte van de Brugse Poort hoort er ook bij. En 
dat is alleen maar mogelijk met nog meer inzet.

Over een lengte van misschien twintig meter 
worden de vuile tapijten uitgerold. Tapijten die 
uiteraard getagd worden, aangezien het anders 
een echte warboel zou worden bij het aan huis 
leveren van de opgefriste tapijten. Er is op dit 
ogenblik gewoon veel volk aanwezig op De 
Koer, en je ziet allerhande bedrijvigheid. Het 
is niet een uitsluitend volwassenen publiek 
dat met borstel in de weer is. Ook de kinderen 
zijn druk druk druk met water bezig. Dat was 
al altijd hun favoriete bezigheid. De tapijten 
worden geschuurd en uiteindelijk blijft er geen 
vuiltje meer aan de lucht, wat zeg ik, in het 
tapijt over!

De “pers” is ook aanwezig. Niet alleen de 
geschreven pers: er wordt heel wat gefotogra-
feerd en gefilmd. En dan is er ook de fysieke 
“pers” van trappelende kindervoeten die het 
overschot aan water persen uit de opgerolde 
tapijten, zodat ze klaargestoomd worden om in 
het droogrek uit de rollen. Ja, het is zeker een 
grootse bedoening. De aanwezige Eva’s en ook 
de Adams laten zien wat werken is. Een fris 
tapijt? Dankjewel De Koer!
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Theater, dans & performance
Het grote circulaire vlooiencircus
tekst & beeld/ Katelijne

Mijn gekozen voorstelling is afgelast, dus kies 
ik op goed geluk iets anders. Een vlooiencircus! 
Het doet me denken aan lang geleden, aan mijn 
vader. Om ons te verstrooien, vertelde hij af en 
toe over het grote vlooiencircus en hoe het er 
daar aan toe ging. Ik voelde me dus onmiddel-
lijk thuis. Er staat een grote koffer op de tafel 
die plechtig open gaat: het circus.

Getemde vlooien in een potje die nog moeten 
stretchen, zich schminken, die grote salto’s ma-
ken, en in een waterbad duiken. Hercules trekt 
een wagen viermaal rond het circus. Eentje 
wordt weggeschoten met een echt kanon. De 
stakker overleeft het niet en een andere ziet 
wat wij niet zien: in welke hand zit het doosje 
met wensen? Verongelukte vlooien krijgen een 
begrafenis in een haardos. Het publiek wordt 
erbij betrokken: kaartentrucs met onzichtbare 
lege portemonnees en wel of niet geknoopte 
touwen. Deze voorstelling was een goede en 
ontspannende keuze.
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Woord
Zie me
tekst & beeld/ Katelijne

Het verhaal: hij is schrijver, zijn vertrekpunt: 
een vrouw is een paard. Een fictieve ontmoe-
ting, veel veronderstellingen, niet begrijpen, 
ongelukkig zijn, het niet kunnen uitleggen, veel 
bedenkingen… Moeders zijn omgekeerde rup-
sen: ooit waren het vlinders.

Kunstenroute
Tentoonstelling Pierkespark
beeld/ © 2018 Jacqueline Dumortier

Woord
Migrating dialogues #1. 
Inheriting the empire
tekst/ Erik

Terecht komen in een gesprek over “hoe het zit 
met het zwart-wit van je ziel”, daar gaat het in 
principe over. Een soort View-Master-scherm 
waarop je het verhaal krijgt over hoe Rona 
opgroeide en bewoog in verschillende culturen 
en landen. Je moet werkelijk tot de vaststelling 
komen dat een opgroeiend persoon ver van de 
realiteit kan, mag, en zelfs moet worden gehou-
den. Een werkelijkheid die gewoon té confron-
terend was en je dan doet afvragen: hoe is dit 
allemaal mogelijk geweest in die periode, en is 
het vandaag nog steeds ergens verborgen onder 
de huid van velen? En kan het nog vandaag?

Er worden duidelijk vragen naar de Viewer ge-
slingerd als: hoe kon de Apartheid zo lang stand 
houden? Een van de duidelijke voorbeelden 
waarmee Rona heeft geleefd, zonder wellicht 
ooit dat apartheidssysteem aan de lijve te 
hebben ondervonden? Of toch… En misschien 
lagen er wel vragen op haar jonge lippen die 

nooit werden gesteld en ook niet volledig cor-
rect werden beantwoord. Het verleden verdrin-
gen schijnt alvast niet zo eenvoudig te zijn. Het 
verleden draait om feiten; het heden is er om 
die feiten maar evenzovele fouten nooit meer te 
laten herhalen. Terwijl het duidelijke racisme 
van alle tijden is en allicht ook zal blijven. Die 
strijd is duidelijk ook nog niet voorbij en moet 
verder worden gestreden.

Bij An in de Geitstraat kunnen BOM-
festivalbezoekers per twee kennis maken met 
deze View-Master-installatie. Gedurende een 
twintigtal minuten kan je dan luisteren naar 
dit verhaal van een familie, van ouders. Rona 
die als kind terechtkomt in drie verschillende 
werelden: was het nu Zuid-Afrika, Engeland, of 
de Verenigde Staten? Het verhaal van een vader 
die beroepshalve het overal kon maken en in de 
eerste plaats belang hechtte aan zijn gezin. In 
dit waargebeurde verhaal zitten heel wat vlieg-

mijlen, heel wat kilometers aan verplaatsingen, 
zelfs vele malen de omtrek van onze planeet. 
Zonder enige twijfel heeft dat grote gevolgen 
gehad voor een kind als Rona.

Ook dit is het BOM-festival: stilstaan, of is het 
stilzitten? Je ogen gericht op de beelden van de 
View-Master, luisteren naar het verhaal, of mis-
schien de ondertitels lezen. En dan is het kleine 
half uur voorbijgevlogen. De twintig minuten 
dat je onderweg was, is een wereldreis die voor-
bij ging in minder dan geen tijd! Maar een waar 
verhaal dat toch wel ontnuchterend is. Je wordt 
na deze voorstelling gevraagd om je commen-
taar, die je kan verwoorden en opschrijven op 
een kaartje. Daarna krijg je zelfs de kans om 
nog even persoonlijk met Rona te vertoeven 
en haar te vertellen hoe je het zwart-wit van je 
eigen ziel soms tegenkomt in je eigen leven en 
buurt. Een vertoning die tot nadenken stemt en 
warm aanbevolen is!
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Muziek
Nights of Wonder · 10 Songs of Love & Hate
beeld/ © 2018 Jacqueline Dumortier

Theater, dans & performance
Brugse Poort Bezet / Maria
beeld/ Lies



20BOMfestivalKrant

Theater, dans & performance
Het schietkraam
beeld/ Michèle & Katelijne

Muziek
En toen
tekst/ Erik

Café Congé kan je zeker positief noemen. Het 
heeft een pleintje opgewaardeerd met een fris 
en gezellig buurtcafé nadat de bekende frituur 
Anna was verdwenen uit de Brugse Poort. Aan 
de wekelijkse bezoekers kan je duidelijk mer-
ken dat de zaak goed draait, met vele jongeren. 
Je hoeft zeker niet aan de Graslei luieren met 
een pint want dat kan hier ook. Voor mijzelf 
was het mijn tweede bezoek aan dit café. De 
bedoeling was genieten van het werk van Kobe 
De Wouw en Lize Annaert: een combinatie van 
poëzie en muziek. De muziekinstallatie van het 
café moest voor een half uur wijken om deze 
drie man sterke groep met akoestische gitaar en 
tenorsax te laten musiceren.

De eerste klanken hebben een blues-sound 
met wat poëzie vooraf. Ergens in dit optreden 
is ook wat hillbilly-geluid op te merken. “All 
of me” wordt perfect gespeeld en gezongen 
door Kobe. De kracht van de vertoning schuilt 
in de beginakkoorden die je meeslepen in een 
soort van verhaal. Verder gaat een song over 
“de” vrouw, gezien als een bestemming, als een 
doel. Hiermee raakt hij een gevoelige snaar bij 
het opmerkelijk groot publiek. De Wouw leidt 
vooraf in met een gewone vraag: wie reist er 
binnenkort, weldra? Dan zingt hij over “een 
land waarvan je de wetten niet kent”. Het mys-
terie van de vrouw, poëtisch verwoord in een 
sterk lied, misschien wel een verzekerde toe-
komst op een single?

Tussen muziek en zang is er een rustig inter-
mezzo van Lize die haar poëzie brengt voor het 
publiek. Zij vraagt ook om even na te denken. 
“Als de liefde niet bestond, zou ik blijven dwa-
len. De duivel komt mij halen zonder pardon; 
de oneindigheid van de liefde.” Kobe zingt ver-
der, en gaat de gevoelige snaar in ons bestaan 
nooit uit de weg. “Dat je dromen langzaam 
sterven als de liefde wordt vermoord,” terwijl 
Lize spreekt over genoeg, maar ook over nooit 
verzadigd. Ook een verwijzing naar niet alleen 
de liefde, maar ook naar de nooit-genoeg-men-
taliteit van onze materiële maatschappij.

Kobe en Lize staan voor de echte blues in 
ieders leven. Het hartelijke applaus bewijst dat 
hun optreden wordt gesmaakt. Een applaus 
met een vraag om een bis-nummer? Dit wordt 
ingewilligd, want “wie niet vraagt (waagt) niet 
wint” is een vlieger die vaak opgaat! Als toegift 
zingt Kobe “There will be no other you”, met 
extra extra extra applaus toe. “Wow” zouden 
wij durven zeggen voor Annaert en De Wouw, 
voor dit overduidelijk gesmaakte optreden in 
Café Congé. Mooie muziek, vooral verwijzend 
naar de liefde en natuurlijk de vrouw. Een hoge 
quotering voor dit gezelschap en hun knappe 
voorstelling!
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Muziek
Yazz
beeld/ Michèle

Muziek
Koen & The Incredible 
Blues Jam
tekst/ Wim beeld/ Lies

Koen keert terug naar Oostende 
en gaat verder met zijn volgen-
de droom: zingen, en wel in het 
Oostends. Met teksten van legen-
des, vertaald naar het Oostends 
door broer Wennie. Onder muzi-
kale begeleiding van ons bekende 
lokale muzikanten. Nummers van 
Costello, Nick Cave, Jacques Brel, 
Thé Lau. Soms is de tekst onher-
kenbaar op de bekende muziek, 
soms zo emotioneel genietbaar 
dat de helft van het publiek met 
de ogen dicht zit te luisteren. Voor 
wie geen linguïstische binding 
heeft met West-Vlaanderen, soms 
helemaal onverstaanbaar. Voor wie 
het wel verstaat zeer aangrijpend. 
Dit smaakt naar nog!
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Theater, dans & performance
Et toi
tekst/ Erik

Bij Assez in de Sparrestraat is het druk, heel 
druk. De warmte houdt mensen buiten in dit 
restaurantje. Binnen zijn de banken dra volzet. 
Minuten vóór acht uur staan op het toneel twee 
stoelen en twee jonge vrouwen: Carolina en 
Francesca. Ze nemen een stille, afwachtende 
houding aan, met het publiek in een gelijk-
aardige verwachting. Wachtende, tot iets zal 
gebeuren. Maar er is alleen de stilte, een stil-
te die nog stiller wordt wanneer Carolina en 
Francesca even later naar elkaar toe bewegen in 
een dans die elke verbeelding tart.

En dan openbaart het spel zich als iets dat be-
kend overkomt bij hen die de natuur in al haar 
facetten volgen in vele documentaires. Het ver-
wijst naar de overlevingsdrang van wilde dieren, 
alsook naar het liefdesspel. Wild dat een prooi 
besluipt. Wild dat zich aanpast… en dan plots 
kan toeslaan! Overleven, op welke manier dan 
ook. Maar hier blijkt het evengoed te gaan 
om het paringsgedrag van dieren die pronken, 
testen, verleiden om de juiste “mate” te vinden. 
Dit is een spel dat duidelijk wordt uitgevoerd 
in zachte doch krachtige en plotse bewegingen 
van beide acteurs/dansers. Beide zijn belangrijk 
in het veroveren van de andere. Dat is ook het 
spel bij dit geluidloos acteren…

De toeschouwers worden er stil van, nog stil-
ler en houden hun adem in, want dit kennen 
ze. Het erotisch gedrag zit ook in het publiek 
gebeiteld, hoewel het misschien niet zo duide-
lijk of dramatisch op te merken is. Er is niets 
anders dan het open en bloot van de grenzen 
waar dieren zich bewegen. De mens heeft dan 
zijn verborgenheid, geborgenheid, zijn geheim. 
Maar het komt op hetzelfde neer. Hetzelfde 
doel van verleiden, veroveren en behouden van 
wat je hebt veroverd.

Wellicht zijn er die het allemaal zo niet hebben 
gezien en aandacht hebben besteed aan de 
enorme overheersende stilte rondom dit acteer-
talent in zaal Assez zelf en daarbuiten op straat, 
waar een voorbijrijdende auto het enige lawaai 
uitmaakte. Zelf zou ik zeggen dat ik van de 
expressie genoot en dat er dan minder tijd was 
om die juist weer te geven op papier. Maar als 
quotering van dit stukje zou ik zeggen: profi-
ciat. Het was een heel mooi stukje “hartelijk” 
danstoneel.

Theater, dans & performance
Et toi
tekst & beeld/ Katelijne

Een vierkante ruimte, twee stoelen diagonaal, 
zitplaatsen met publiek rondom.

Twee spelers, in sober zwart-wit. Elk vertrekt 
vanuit haar hoek, ritmisch synchroon maar toch 
tegengesteld, steeds sneller, naar mekaar toe, 
aantrekkend, afstotend, staccato trappelend, 
elkaar in het oog houdend. Naar mekaar toe 
komen, steeds sneller, heftiger, raken, duwen, 
wegduwen, aantrekken, afstoten, met twee 
alleen. Elk terug in hun hoek, op en onder de 
stoel, naar mekaar bewegend, tot ze heel ver uit 
mekaar eindigen, enkel de blik blijft.
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Woord
De verloren zoon – Pluk de dag
tekst & beeld/ Pieter

Poëzie is zoiets als een Dafalgan na een zware nacht vol seks, 
drugs en rock-’n-roll: het brengt verlichting in het hoofd. 
Deze voorstelling doet dat ook, met een glimlach bovendien. 
En: ze plamuurt dat gat in je cultuur. Ooit al ’s gehoord van 
Cees Buddingh? Van gorgelrijmen? Van een gedicht over een 
elastiekje? Dat poëzie ook gewoon speels kan zijn en gaan 
over alledaagse voorwerpen als een dekseltje weten we al 
even: Paul van Ostaijen en Hans Dorrestein konden het ook. 
Maar vergis je niet, de diepgang is er ook, de vrolijkheid is 
slechts verzet tegen weemoed. Lees pareltjes als “Pluk de 
dag,” “Geen schaartje,” en “Kooitje”.

PLUK DE DAG
vanochtend na het ontbijt
ontdekte ik, door mijn verstrooidheid,
dat het deksel van een middelgroot potje marmite
(het 4 oz net formaat)
precies past op een klein potje heinz sandwich-spread
natuurlijk heb ik toen meteen geprobeerd
of het sandwich-spread-dekseltje
ook op het marmite-potje paste
en jawel hoor: het paste eveneens

GEEN SCHAARTJE
‘hé, dat lijkt wel een schaartje,
wat daar op de grond ligt,’ dacht ik,
‘een stoffig, grijsgroen schaartje’
maar toen ik beter keek zag ik
dat het geen schaartje was,
maar een elastiekje, ineengekringeld
in de vorm van een schaartje

KOOITJE
mooi is een kooitje
met een kanarie erin
heel mooi ook een kooitje
met een parkiet erin
met een merel erin, met een kolibrie erin,
een slavink erin, een bos wortelen erin
blokjes marmer erin, een glas water erin
maar het mooist is eigenlijk
een kooitje met niets erin.

Zin in meer? Zijn gebundeld werk beslaat zo’n slordige 
1.000 pagina's… Deze voorstelling is niets minder dan een 
speelse ode, een prachtige uitnodiging voor jong en oud 
om zelf wat te gaan snuisteren in ’s mans werk en – waar-
om niet? – je eigen woorden te gaan uitvinden. Dankjewel 
Jeroen om het kind in ons naar boven te kriebelen!
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Muziek
Mustafa Aydin & vrienden
tekst/ Wim beeld/ Sofie

“Nesrin,” ik had je uitgenodigd voor een feest, je 
bent niet gekomen, zou je wel komen wanneer 
ik sterf? “Dode vogel.” “Ewano.” “Dömdömdal.” 
“Eidèr,” je bent het geheel, ik maar een deeltje, 
jij ben de gitaar, ik ben maar de fret. “Rewend,” 
in de donkere nacht ben ik op zoek naar de lief-
de achter de berg. “Shema Tari.” “Mdam bar-
ker,” pak uw boeltje en vertrek. De muizen en 
slangen zijn er met mijn eten vandoor. (Titels in 
vertaling of fonetisch.)

sfeerbeeld/ Katelijne

Muziek
Links van de liefde
tekst/ Wim

Twee verschillende sets met verrassend vertaal-
de teksten, die in een geheel eigen stijl gebracht 
worden door Tamara. De bijhorende muziek 
lijkt soms iets te hoog gegrepen voor Tony, de 
gitarist, maar hij trekt zich telkens weer flink 
uit de slag. Je zou gaan denken dat hij vrijwillig 
foutjes speelt, gezien het zo goed in het geheel 
past. Vele van de liedjes komen zeer bekend 
over, waarschijnlijk omdat ze zo goed het 
gevoel van de originelen meedragen. “Gij zijt 
ne moat van mij,” “Hemels” (wang tegen wang), 
“Sunny,” “Gingy,” en “Ikoon” in de eerste, en 
“Gielteganst,” “Vreemd effect,” “Hier, daar, 
overal,” “Wat is er toch mis met je vannacht,” 

“Blaaven drumen,” “Palaver,” en “Stel nu dat je 
niet bestond” in de tweede set. Zowel de tek-
sten als de muziek nodigen uit tot (glim-)lachen, 
en het publiek wordt letterlijk uitgenodigd om 
een stukje in het Gents mee te zingen.

Oaster iets scheelt, moede nie zwijgen
Moar kijkt toch uuk een beetse noar eu eigen
Smijt nuunt den ieste stien
Moar vormt eu giel allien het juiste beeld
Oaster iets scheelt
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Muziek
The Red Rum Orchestra
tekst/ Wim

Een selectie van popsongs, met afwisselend 
twee of drie stemmen, twee gitaren, een bas 
en Tomash op de toetsen. Aangenaam duidelijk 
in het Engels gezongen en een eindnummer 
met lekker opvallende ritmische wisselingen. 
Dit keer een sessie zonder drummer, zodat het 
publiek ook de gelegenheid kreeg om eens een 
nummer mee te spelen.

Muziek
Poncho is not amused
beeld/ Lies

zen. Wordt het woord ondersteund door de 
muziek, of is het net andersom? Dit is de zesde 
voorstelling voor Helder en Arne. Een goede 
start is zeker “In the middle of the night,” een 
nummer in duidelijk herkenbare country-stijl. 
Prachtige muziek, alweer over de liefde en ook 
een verwijzing naar de zomer. Altijd een mooi 
kleurig seizoen voor een nieuwe song. Helder 
gaat verder in dezelfde stijl, maar deze nieuwe 
songs boeten niet in wat kracht betreft. Een 
mooie New York-song over “Carving your name 
in a tree”; songs waarvan nooit ver gezocht 
moet worden naar de inhoud, maar steevast 
naar de liefde verwijzen. Liefdevolle songs met 
een krachtige beeldvorming worden de aan-
eengeregen klanken, door menig instrument 
gebracht door dit groepje muzikanten. Kaat en 
Arne tonen hun talent.

Intussen komen er nog enkele laatkomers die 
de living echt “vol” maken. Het maakt niets 
uit: alle nog beschikbare zitjes worden aange-
bracht. De bezoekers luisteren en genieten: dat 

Muziek
Helder en Arne
tekst/ Erik

Deze muziekuitvoering vindt plaats bij Kaat en 
Geert in de Geitstraat. Wanneer de vertoning 
is afgelopen, krijg ik van Kaat te horen dat 
het hun eerste ontmoeting was met het BOM-
festival. Zij komen “van de andere kant” van 
Gent, van Sint-Amandsberg, en kwamen hier 
wonen na kennismaking en omdat zij het een 
levendige buurt vonden. En dus hebben zij nu 
van hun vernieuwde woning een BOM-locatie 
gemaakt.

Het bakske is vol, nu nog een bakske vol met 
aangename stro, pardon, muziek verorberen. 
Het is altijd wel even afwachten voordat een 
eerste oordeel kan worden geveld over welke 
kunstenaar dan ook, als inleiding bij een nieu-
we muziek-voorstelling. Er worden nog meer 
stoelen bijgezet, tot er een beetje moet worden 
gedrumd vooraleer de gastheer de muzikanten 
kan voorstellen aan het publiek.

Muziek is een moeilijke test wanneer het over 
kwaliteit gaat, want kwaliteit kent geen gren-

is het belangrijkste. De muziek klinkt vol en 
ongestoord met alleen het gepaste applaus als 
gevolg! Het is een feit dat de Engelse taal heel 
duidelijk en sterk aanwezig is in deze voorstel-
ling. Het ritmische “It is hard to wake up or 
to shake you up” bijvoorbeeld is alvast muzi-
kaal heel sterk, om van begin tot einde van te 
genieten.

Tegen het einde van het halfuurtje amusement 
volgt een onderbreking: de zanggroep biedt 
een ruiker bloemen aan aan de gastvrouw en 
gastheer voor hun gastvrijheid bij deze zes 
optredens. Er blijft dan nog als laatste nummer 

“I am a travelling man” dat allicht gaat over de 
vele muzikanten op onze aardklomp die het er-
gens willen maken. Muziek verzacht de zeden, 
overal. Wat dachten jullie van een bis-nummer, 
vraagt Helder? Natuurlijk. Andermaal liefde in 
“You’re so cute to be hurt”. Ach ja, alweer een 
liefdevol einde van een muzikale voorstelling. 
Een voorstelling die mag worden aangeraden 
bij het grote publiek!
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Muziek
The Sunset Bunch
beeld/ Mie & Tommy
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Theater, dans & performance
Alina Pralina
beeld/ Wim

Theater, dans & performance
Onduidelijke correspondentie
tekst & beeld/ Katelijne

Een tafel, vijf stoelen in het midden van de 
tafel, een houten kistje. Menzo Kircz wacht 
nog even op twee mensen die reserveerden en 
te laat waren, maar ze komen niet. Menzo start 
voor ons–moeder, dochter, en mijzelf–met zijn 
eindproject Drama aan het KASK. De deur 
blijft uitnodigend open staan.

Het kistje gaat open. Menzo haalt van alles te-
voorschijn, in miniatuur: steentjes, noten, dop-
jes, stokjes, ijzertjes, bolletjes zilverpapier. In 
de noten zit all-stick, daar draait hij minuscule 
bolletjes van en kleeft ze her en der op de tafel. 
Hij herschikt, stapelt, zwijgt. Als hij tevreden 
is, neemt hij een korte tekst uit het deksel van 
de kist, leest. Trippelt met wijs- en middelvin-
ger over de tafel tussen alle attributen. Een zon 
komt op en gaat onder.

Dan worden we uitgenodigd om deel te nemen 
aan zijn fantasie. We krijgen elk een deel van 
de ‘bomen, bergen, mensjes, stokjes, ijzertjes, 
dopjes’ om te stapelen, te verschuiven, en een 
geheel te vormen met ons vieren. Eentje krijgt 
een zon, een ander trippelt over de tafel, een 
tekstje wordt voorgelezen. Het is ontroerend 
hoe een simpel spel kan leiden tot samenspel 
zonder woorden, af en toe een vragende of 
bevestigende blik.

Menzo ordent alle attributen en vertelt onder-
tussen nog mooi een verhaal over een beer en 
zijn vriend het varken die samen op jacht gaan 
in het bos. Uiteindelijk jagen ze op zichzelf, 
rond dezelfde boom waar voetstappen zich ver-
ontrustend vermeerderen na elke ronde…
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Theater, dans & performance
Wazaltzijn? Kapslalom met Konijn!
tekst & beeld/ Katelijne

Prettig gestoorde act, maar proper gewassen en 
geknipt én met een zacht velletje. We krijgen 
allen een haarnetje, want “je weet maar nooit”. 
Zij worden gewassen en geknipt terwijl hun 
voeten weken in groene klei. Vanonder de kap-
persmantel tovert de ene een patat, sla, tomaat 
terwijl de ander praat. De groenten vliegen 
door de lucht. De tekst vloeit vol verbeelding 
over onze hoofden.

De drie grote K’s: Koning, Kerk en Kapitaal, 
naar analogie met K3, maaaaar er is nog een 
vierde K: het Konijn. We krijgen konijn op 
velerlei wijze door de eeuwen heen, al over 
Kerkelijk bestuur, Koninklijke denkwijze en de 
Kapitalistische centen in velerlei variaties met 
ajuin, pruim, en wijn. Ondertussen ontstaat een 
Kunstwerk met grote K: het Konijn

Muziek
Passie in tijden van…
tekst/ Erik

Het is rond 15 uur en wij zijn aanwezig in de 
Boerderijstraat voor een voorstelling van een 
half uur. Je fysiek wordt even getest, want we 
moeten een trap op waar eerst een soort kleine 
receptie wordt gehouden. De bezoekers krijgen 
een drankje aangeboden, terwijl ook kraan-
tjeswater beschikbaar is. Eventjes geduld tot 
Harrie ons uitnodigt in zijn living beneden en 
beleefd vraagt gezellig bij elkaar te gaan zitten. 
Het is alvast uitnodigend te luisteren naar het 
bekende “Broeder Jacob… slaapt gij nog?” Maar 
niemand slaapt en we wachten allen geduldig 
af: het is even een introductie op piano om het 
verzamelde publiek wakker te houden.

Aan de piano zit Rik. Zijn spel wordt afgewis-
seld door de mooie stem van Anke. Even later 
horen wij “Ik zou zo geerne willen leven… in 
een wereld zonder haat.” Het is een passen-
de song uit een selectie van “Passie in tijden 
van…” dat later ergens op scène zal worden 

vertoond. Maar nu al een selectie in dit BOM-
festival 2018, dat draait rond evenzoveel actu-
ele thema’s. Anke zingt krachtig en duidelijk 
en drukt met volle passie haar gevoelens uit 
naar het publiek. Rik tokkelt op de piano met 
evenveel gevoel voor de luisteraar. De liederen 
zijn afwisselend in het Nederlands, Engels, en 
Duits. Er is vast en zeker een soort “spielerei” 
in deze reeks van een klein half uur. Een spel 
tussen beide acteurs kun je het ook noemen. 
Het levenslied speelt een grote rol in een kleine 
presentatie over levens in al hun dagelijkse 
facetten.

De zon die momenteel straalt, sijpelt door in de 
living van onze gastheer Harrie. De gezichten 
in het publiek schitteren ook door de mooie 
vertoning vol klanken en woordspelingen. 
“Mens durf te leven” wordt eveneens prachtig 
naar voren gebracht. De selectie is heel ruim 
wat taal en inhoud betreft. En je kunt in alle 

rust genieten van een kleine show van woorden 
in al hun volheid. Een verlangen om weg te 
dromen… “Ein kleine Sehnsucht, ein Stückchen 
Sonnenschein” laat de werkelijkheid zien die 
tot leven komt. Anke en Rik vullen elkaar heel 
sterk aan en laten geen ruimte over die leeg is, 
tenzij om woorden en prachtig pianogetokkel 
te laten bezinken.

Hoeveel keer heb ik het gehoord: meer hoeft 
dat niet te zijn om zich ergens gelukkig te 
voelen. Muziek: een lach en een traan, leven-
dig gebracht. De voorstelling wordt afgesloten 
met “Gute Nacht” van een zekere Tsjechische 
auteur, op piano gebracht door Rik. Resultaat: 
heel wat emotievolle momenten in deze mooi 
afgewerkte voorstelling. Dit zijn twee namen 
om te onthouden. Er waren niet zoveel bezoe-
kers, maar dit is een aanrader; niet te missen. 
Laat ons eerlijk zijn, en zeggen en schrijven: 
een negen op tien?
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Bij’ De Vieze Gasten
De Goestedoenders / Kati Amo
beeld/ Aziz & Katelijne
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Theater, dans & performance
Spriet
beeld/ Lies

sfeerbeeld/ Lies
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Theater, dans & performance
Vrouws
tekst & beeld/ Katelijne

Twee meningen over vrouw zijn: de gelukkige 
volumineuze, mooi geklede jarige die friet met 
mayonaise kiest, tegenover de ongelukkige die 
verdrinkt in het ‘ideale’ beeld dat opgedron-
gen wordt door de maatschappij: slank, sport, 
anorexie, kleren, uiterlijke schijn. Mayonaise 
maken op de bühne voor je eigen verjaardag 
en kleren vergelijken, stretchen en ongelukkig 
zijn. Een actueel thema waar iedereen wel een 
mening over heeft, waarbij iedereen wel op de 
een of andere manier voor of tegen is, volgt of 
tegenwerkt. Gelukkig is of ongelukkig.

sfeerbeeld/ Michèle

Theater, dans & performance
Vrouws
tekst/ Erik beeld/ Wim

Er schort wat aan ons dagelijkse gedrag en dat 
zetten Wendy en Elke eens goed op een rijtje. 
Voor een voltallig en geïnteresseerd publiek 
bij Lies en Ben in de Meibloemstraat lezen zij 
vooraf de “gazet”. Ze lezen ons ook de les, in 
duidelijke taal: er gaat wel wat de verkeerde 
kant uit met hun vrouw-zijn. Dat is toch waar-
mee de gedrukte pers ons mee om de oren 
slaat in allerhande “wel of niet” artikelen over 
gezond gedrag, of niet soms?

Vrouws richt zich op het begrip “mens sana 
in corpore sano,” wat staat voor “een gezonde 
geest in een gezond lichaam,” met expliciete 
(of impliciete) verwijten die de maatschappij 
hen toewerpt. De gezonde geest hebben wij al, 
zeggen Wendy en Elke, nu nog wat veranderen 
aan dat lichaam van ons als “wij” vinden dat het 
echt moet! “Zoals het behoort te zijn?” klinkt 
het met enige heftige klanken. De schets over 
de koe is prachtig: zij vertellen dat die beesten 
“gevoed” worden met hormonen, en wij dan 
maar koeiensteak slikken en dat kilootje ge-
wicht erbij krijgen als extra? Waar zijn wij mee 
bezig? Is het allemaal onze schuld dat wij ons 
soms niet goed in ons vel voelen, maar dat wij 
daar wel worden op aangesproken?

In een eenvoudige show schuwen zij niet de 
dagelijkse gang van hun vrouwelijk zijn en be-
staan: zij hebben een te dikke nek, hun heupen 
zitten te veel in de weg, er is kritiek op alles 
waar zij aan denken. Het belerend vingertje 
gaat hier de richting uit van de toeschouwers: 
waarom is er kritiek op alles? Wij doen er alles 
aan om het goed te doen, maar het lukt niet. 
Daar zit het dan wel grondig fout. Is het nooit 
goed? Wij zijn gewoontedieren geworden – of 
waren wij dat niet al? – die mekaar achterna 
lopen, en dat is op zijn minste wat wij van onze 
gedragingen kunnen zeggen.

Een ander toneeltje is er eentje waar “gezonde” 
mayonaise wordt klaar geklopt. Zie ik daar niet 
een beetje de onmacht van de man die het klop-
pen niet ziet zitten en het dan maar overlaat 
aan de vrouw? In dit optreden van Wendy en 
Elke zit de humor verscholen in heel wat kleine 
zaken, maar het is humor die zijn doel wel 
bereikt. De zin en onzin van het té veel, maar 
ook de zin van alles of niets er tegen willen en 
niet kunnen doen? Het publiek draagt alvast 
wat van die inhoud mee en de in meerderheid 
zijnde vrouwen waren het door handgeklap 
grondig eens met de bekoring van een Vrouws 
theaterstukje.
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Als afsluiter van hun show vertellen de dames 
dat zij “en route” blijven en beschikbaar zijn 
voor trouwfeesten en dergelijke, wellicht met 
een humoristische ondertoon, want soul is niet 
het gepaste type van muziek voor een trouw-
partij. Het is niet verrassend dat het publiek 
(alweer) een extra nummer vraagt en krijgt, en 
dat wordt dan het gekende “If I needed you, 
would you come to me?”

Muziek
Lili en route
tekst/ Erik

“Lili en route” heeft een vertoning bij Griet 
in de Boerderijstraat om kwart na negen (of 
toch daaromtrent). Het is zo dat de BOM-
locaties ideaal zijn voor hen die niet tot 
hun fysieke dagelijkse stappen komen, hun 
gezondheidsstappen.

Wat doet het goed aangenaam verrast te wor-
den met de soul (of is het bluegrass?) van het 
eerste nummer door deze drie dames en een 
piano. Het is er eentje uit Zweden; een tweede 
soul-liedje komt uit de VS: “I fly away”. Er is 
geen aarzeling op te merken wanneer zij over-
schakelen naar een andere taal. De muziek is 
prachtig, weliswaar niet vrolijk, zelfs tragisch 
van inhoud, vertelt één van de zangeressen 
tussendoor. Een derde lied wordt gebracht in 
het Nederlands: “Ik hou me vast aan de wind, 
en dat je me vindt.” “I don’t know where I go” 
is een zoektocht, andermaal is het soul. Een 
zeemansverhaal dat goed afloopt, maar eigen-
lijk niet, en dat is er bij gefantaseerd. Uit het 
Noorden, vlot, maar terug in soul-stijl. Met 
“Awkward Annie” vertelt de groep het verhaal 
over een zekere Annie, en vraagt vooraf of er 
Annie’s in het publiek zijn. Het is om te weten 
of iemand zich zou storen of beledigd voelen. 
Misschien is dat wel kort door de bocht geno-
men. Een lied dat evenwel mooi is, vlot gezon-
gen en gespeeld.

Zoals de groep dames vertellen zijn zij op 
tournee doorheen een aantal landen en na-
tuurlijk in verschillende talen. Het volgende 
Nederlandstalige lied is terug een zeemanslied, 
en ook droevig. Het gaat over een “zoete vriend 
die dwaalt in die geest van mij”. Daarna volgt 
er een ietwat vrolijker song in het Italiaans, 
wellicht voor de afwisseling met de muzikale 
droefheid van de soul-liedjes.

Theater, dans & performance
Een uitzicht
beeld/ Michèle

Muziek
People in houses
beeld/ Tommy
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Theater, dans & performance
Maria Correia
tekst & beeld/ Katelijne

Ik kom een ietsje te laat aan. De voorstelling 
gaat door in open lucht. Ik zie enkele mensen 
op de brug staan en één dame–klein, donker, 
gekleed in rood-zwart–strooit stukjes brood in 
het water. Dit is verboden in Gent: daardoor 
maak je de eenden agressief en vervuil je het 
water… en er staat een boete op van €60. Ik 
zie enkele toeschouwers onwennig, vragend 
naar mekaar kijken, maar ze zeggen niks. Er 
staat een groene emmer met enkele attributen. 
Een zelfgemaakte vlag wordt uitgehangen; er 
is te weinig wind om te zien wat erop staat, ik 
denk ‘If I could start’ te lezen. Plots stapt de 
performer resoluut naar het café aan de over-
kant en komt met een gifgroene stoel terug. Ze 
zet zich te kijken aan de ene kant, dan aan de 
andere kant. De toeschouwers worden onwen-
nig, enkele verdwijnen. Alles wordt opgeruimd, 
de vlag wordt binnengehaald. Een boeket rode 
bloemen wordt op de brug gelegd, en na het 
nemen van een foto stapt ze gezwind met haar 
emmer op de fiets en rijdt weg. Wij kijken 
naar de bloemen tot een kind langs wandelt. 
Dan zegt iemand: “Neem de bloemen maar 
mee, kind, geef ze aan je mama. Morgen is het 
moederkensdag.”

Muziek
Mustafa Aydin & The Boat Band
beeld/ Wim
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Theater, dans & performance
Postkaartproducties / De Troostwinkel
beeld/ Lies

Muziek
Sheherazade
beeld/ Wim

Muziek
Houseman & Lee
tekst/ Erik

Het onbekende is zeker niet onbemind. Wat 
bekend is? Daar heeft men dan zijn/haar posi-
tieve verwachtingen op gebouwd. Als woord-
kunstenaar is het beleven van een half uurtje 
Houseman & Lee iets heel aangenaams. Je hoeft 
geen muziekkenner te zijn om te genieten van 
hun selectie liederen. En een goede afsluiter 
van een vrijdagavond is dat ook.

Het is gezellig bij Susi in de Hamerstraat, en 
een kleine groep bezoekers bezet de sofa’s 
van de woning. Merijn en Nathalie zetten hun 
BOM-voorstelling in met een autobiografische 
song met als titel “Sleeping in different beds”. 
Hoe kan het ook anders met muziek, waar het 
algemeen is geweten dat het onderwerp liefde 
altijd hoogtij viert. Ook hier draait het om de 
liefde. Ergens voelt het aan als country, maar 
over het genre en waaronder de song moet 
ressorteren laat ik over aan de specialisten. 
Echt belangrijk is dat dit de juiste keuze is om 
het publiek alvast te bekoren en daar draait het 
allemaal om. Het warm maken van de aanwezi-
gen en hen een goed gevoel geven, dat zeker.

Of het altijd nóg beter moet, zeker niet, want 
daaropvolgende songs zoals “Striking it rich” 
en “Lady Bird” gaan dezelfde liefdevolle rich-
ting uit. “Love is strange” is iets wat iedereen 

kan meezingen, eindigend op “Baby, my sweet 
baby, you’re the one!” Hoeveel keer worden wij 
dagelijks geconfronteerd met het ideaal van de 

“enige” te zijn in het leven van een andere. Het 
publiek mag het meezingen, yeah! En de sfeer 
zit er dan zeker goed in wanneer de woorden 

“We ain’t goin’ to change” weerklinken, en al-
weer bij “I’ll be kind to you: I count the days till 
Sunday”. En dan is er nog Sam Cooke’s “If you 
ever change your mind” als afsluiter.

Mooie muziek is nooit onbemind. Zangduo’s 
die voorheen onbekend waren, kunnen echt 
verrassen met het brengen van mooie melo-
dieën. Dit is dan ook een gunstig oordeel voor 
Houseman & Lee!
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Muziek
Sofar
tekst/ Erik

Deze BOM-locatie is een juweeltje, want de 
prachtige tuin is uitermate geschikt voor een 
voorstelling met uitbundige muziek. Deze ver-
toning om 22.30 uur zaterdag is dan ook voor 
mij de afsluiter van het festival. Of wij naar bin-
nen moeten uitwijken voordat deze vertoning 
goed en wel begonnen is, is nog een beetje een 
onbeantwoorde vraag. Zeker is dat er een heel 
frisse wind opsteekt en goed voelbaar in de tuin 
van Rop en Marij in de Ooievaarstraat.

Er is nog heel wat volk aanwezig van de vorige 
BOM-vertoning. Nadat ik deze lijntjes schrijf, 
vallen de eerste druppels en is het tuinconcert 
voorbij voordat het goed en wel is begonnen. 
En jawel, het ziet er naar uit dat naar binnen 
verhuizen een must wordt. Nadat alle instru-
menten in alle haast naar binnen in de keuken 
worden gebracht, vraagt de groep Sofar even 
geduld terwijl ze hun optreden reorganiseren. 
Het wordt een beetje een intiem concert, zegt 
Sofar. Zij beperken zich tot het allernoodzake-
lijkste aan materieel en ruimen de rest op. En 
jawel, de vertoning begint exact een half uur 
later. Het duurt even om alle instrumenten op 
orde te brengen, en intussen zijn er genoeg 
klapstoelen naar binnen gebracht.

Popmuziek staat nu niet echt bovenaan op 
mijn verlanglijstje, maar de juiste kennisma-
king verandert heel snel mijn mening. Jawel, je 
moet eerst proeven om uiteindelijk een smaak 
te pakken te krijgen. Deze vijfkoppige groep 
muzikanten pogen niet de pannen van het dak 
te spelen, en tonen respect voor de buren op dit 
late uur. Het BOM-festival zal wel altijd voor 
een beetje overlast zorgen. Dit soort situatie 
is niet ideaal voor popmuziek, maar goed, er 
wordt met kwaliteit gezongen en gespeeld. 
Chapeau voor de groep die onder andere 

“Burner” brengt, zoals vaak muziek die niet 
alleen op feiten is gebaseerd, maar ook op de 
emotionele momenten van het leven. “Burner” 
is er zo eentje, een gevoelig lied waarin de in-
strumenten opnieuw alles nog meer benadruk-
ken. “There is no return” gaat over het vuur van 
de liefde. Popmuziek jawel, de zachtheid van 
een lied. Een opflakkering van het gemoed ook. 

“It is cold beneath the surface” kan inderdaad 
ook zo aanvoelen. Met “On Your Own” ronden 
Sofar hun voorstelling af, en zij bedanken het 
publiek om te komen en ook te blijven. Het ex-
traatje wordt “You need to go now,” iets over je 
kop louteren, passende eindwoorden. Een heel 
goed lied en uitstekende vertolking.
Yes, unfortunately we have to go… Misschien 
zien wij jullie terug op een volgend 
BOM-festival.

Bij’ De Vieze Gasten
De Propere Fanfare
beeld/ Aziz
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Nawoord
BOM-labo bom9
tekst/ Michèle – redactie BOM-labo

Het zal je maar overkomen. Je wijk wordt ge-
bombardeerd: een explosie van artistiek talent. 
Er werden vonken waargenomen in menige 
huiskamer. Goedgeplaatste noten, welgemikt 
samenspel, oogstrelende composities onder-
broken nachten vol vertier. Wij waren er getui-
ge van en zagen dat het goed was.

Woorden werden gewikt, geschikt, herschikt. 
Beelden werden geschoten, veel beelden! 
Enthousiaste verhalen van tevreden reporters.
Omdat het goed was!

We kunnen de 9e bombardementen achter ons 
laten. Maar we kunnen er ook op terugblikken. 
En dat is fijn. Zo achteraf, rustig en beschouwe-
lijk heroriënteren van onze herinneringen. En 
we glimlachen.
Omdat het goed is.

Met dank aan alle reporters, gewapend met 
talent en pen, arendsoog en fototoestel, bedre-
venheid en aanwezigheid, en een videocamera.
Met dank aan onze redactie - sociale media, 
gewapend met smartphone en bliksemsnelle 
vingers.
Met dank aan onze redactie - eindredactie, 
ontwerp en lay-out, gewapend met ervaring en 
stressbestendigheid.

Veel naleesplezier! Bij’ De Vieze Gasten
DJ Miss Moscou
beeld/ Aziz


