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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 on-
beduidends. Er is een antwoord: het terug opwaarderen van een hier 
verdwenen levensaspect. 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 Bomfestival 2018 de tapijtenophalersploeg 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 haarkapper. 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 uit-
nodigde 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 
haarkappers in de Brugse Poort en heeft een 
vast cliënteel. Hij is een heel vriendelijk en aan-
genaam persoon, en altijd bereid om even een 
praatje te maken.

Woord
De verloren zoon – Pluk de dag
beeld/ Tenzin & Pieter
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Bij’ De Vieze Gasten
Feestelijke opening met De plank
beeld/ Michèle
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Woord
Duizend bomma’s op Granada
beeld/ Pieter

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
beeld/ Tommy
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Theater, dans & performance
Brugse Poort Bezet
beeld/ Katelijne

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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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
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