15 jaar De Propere Fanfare

INFO

‘De andere kant
van de keerzijde’

EEN KROEGENTOCHT
IN DE BRUGSE POORT!

vrijdag 15 februari
aanvang van de optredens in (bijna) alle cafés
van de Brugse Poort telkens om 19, 20 en 21u.

Bij’ De Vieze Gasten, Haspelstraat 31 of 09 2370407, kan je vanaf 17u terecht voor alle informatie. Ook programmaboekjes zijn hier verkrijgbaar. Alle voorstellingen zijn vrij toegankelijk en gratis. Al brengen de artiesten een hoed
mee ;-) !
Alle initiatiefnemers en optredens zijn gelinkt aan propere (ex-)fanfaristen en hun neveneffecten. Waarvoor dank!
De cafés van de Brugse Poort zijn allemaal DE MAX! Bedankt voor jullie medewerking!
Deze kroegentocht wordt georganiseerd n.a.v. de 15e verjaardag van De Propere Fanfare. Ook de rest van het
weekend valt er, onder de overkoepelende titel ‘Planeet Fanfare’, nog allerlei feestelijks te beleven. Meer info Bij’ De
Vieze Gasten, op de website en op facebook.
‘Een kleine geschiedenis
van een Propere toekomst’
een universeel spektakel, zaterdag 16 februari, 19u
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Treck Groendreef 5
de Koer Meibloemstraat 86
WOEST Drongensesteenweg 41
Trafiek vzw Haspelstraat 37
Café Congé Fonteineplein 22
café Koffieshop Rodi
Bevrijdingslaan 144
Cafe Eagle Schaliestraat 2
café The Come Back
E. Seghersplein 15
Café Ardiani Noordstraat 21a
café B. Pasa Ooievaarstraat 2
café Istanbul 34 Phoenixstraat 22
café Barcelona Bevrijdingslaan 20
Cafe ‘T Schuurken
Bevrijdingslaan 197
Restaurant Safi Safi
Reinaertstraat 101
café Mullo Bevrijdingslaan 59
Thee Salon Bevrijdingslaan 46
Taverne Des Boulevards
Groendreef 156
‘t Fonteintje Blazoenstraat 43
Volta Nieuwewandeling 2B
Bij’ De Vieze Gasten
Haspelstraat 31

‘Planeet Fanfare warmt op!’
een concert met muziek, zondag 17 februari, 15 en 19u
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Centraal infopunt (vanaf 17u)

22u

DJ Miss
Moscou &
DJ Flamingo

PROGRAMMA
THE BOAT BAND

muziek 19, 20 en 21u in Café B. Pasa Ooievaarstraat 2

Geen van de leden van dit collectief zijn geboren
in Iran, Afghanistan, Nepal en Sudan, maar ze wonen allemaal in Gent. Sommigen spelen in De Propere
Fanfare en samen maken ze bijzondere muziek, waar je
altijd wel een vleugje ’thuis’ in hoort.
met Yousef Zayani (percussie), Suhail Sangar (zang, harmonium),
Raju Thapa (zang, gitaar) en Sami Mahmoud (gitaar, bas)
BPM PERCUSSIE

muziek 19u in De Koer Meibloemstraat 86
Wider zin de bende van de Brugse Pworte. We zin nie stille
en trommeln altid vworte. Da is ier wel geweun de max,
vooral mè nen djembé (en zonder ne sax). We èin wok vrje
gèrn stif veel volk. We klopn derip, ongeword. Dus doe mor
allemoale mee, oe mjèr oe liever. Ketchee bum pats kedee.
met Kobina Bedu Bethra, Frederik Detavernier, Lisa Couck,
Annelies Delanote, Dorine Deserranno, Lieven Knockaert en
Bruno Van Damme (percussie)

CANTO DE MUDO

muziek/beeld 20 en 21u in De Koer Meibloemstraat 86
Canto de Mudo is een project met muziek en film, waarbij de nummers van Brian Eno en Lhasa de Sela het vertrekpunt zijn.
Het publiek wordt ondergedompeld in een surreële wereld, waarin
tijd, ruimte, beweging, muziek en beeld samensmelten.
Gitaren, saxen, klarinet, kalimba, stemmen, percussie en field recordings laten de sprakelozen zingen over de ongrijpbare tijd, de ongrijpbare liefde, de oneindige droom...
Es ruego el quererte
Es canto de mudo
Mirada de ciego
Secreto desnudo

met Helena Legaz Torregrosa (stem), Anneleen De Causmaecker (visuals), Jan Van den Broeke (stem, gitaar, tape),
Philippe Van Keymeulen (kalimba, sax, tape)
COLLAGE AU VILLAGE

muziek 19u in Café Mullo en 21u in Trafiek Haspelstraat 37

Brugse Poort Koort werd vorig jaar opgericht door Adriana La Selva
als onderdeel van haar artistieke residentie in De Koer. De groep is
duurzaam geworden en probeert te begrijpen wat het betekent om
deel uit te maken van deze buurt zonder te vervallen in clichés die
het al zo lang definiëren. We werken met collages van liedjes, teksten
en bewegingen die ons inspireren en onze identiteit samen brengen.
met Adriana La Selva, Fatma Saouti, Lise Van Beirs, Sien De Pauw,
Erik Lippens, Bullent Fani, Bart Bruggeman, Tine Vandenbussche, Katie
De Buck, Katrien Pappens, Lien Bossuyt, Beatrijs Deneckere, Ihsene
Azzouza, Joke Van Rompaey, Kim Rau (zang) en Rik Debonne (piano)

THE COOL TOWERS

muziek 19, 20 en 21u
in Volta
Nieuwewandeling 2B

De groep is ontstaan tijdens een
regenachtig verblijf van De Propere
Fanfare, op tournee in Wallonië, op
een camping naast de kerncentrale
van Tihange.
Met de Realbook (het groene boekje voor de jazzmuzikant) en met zo
weinig mogelijk afspraken, ontstaan
er leuke uitvoeringen van de gekende
klassiekers. . Ze spelen een mix van
Latin Jazz en Easy Swing, deels met
eigen nummers. Een groepsnaam zoeken was lastiger dan het repertoire
met Olaf Audooren (piano),
samenstellen!
Jon Cuthbert(trompet) en Jan Eric Verstraeten (sax)

DANIEL
muziek 19u
in The Eagle
Schaliestraat 2
en 21u in
Istanbul 34
Phoenixstraat 22
Amusement en
leute.
Voor jong en
oud. Gentse
liedjes en andere
meezingers.
met Daniël Heyndrickx (accordeon, zang)

DE STRAATSCHENDERS

DE VOORLEESBÜHNE/ Een Propere Editie

muziek 19, 20 en 21u in Café Ardiani - Noordstraat 21a

woord/muziek om 19, 20 en 21u in ‘t Fonteintje
Blazoenstraat 43

“De Straatschenders” staan voor kwade en minder kwade
teksten in het Gents van de Brugse Poort, enthousiasmerende muziek, maatschappijkritiek en oppositie, muzikale
interpretatie van gekende en minder gekende nummers.
Hun politieke agenda staat in de10 Hartewensen van
Hart boven hart.

met Jan Verbeeck sr (zang en tekst), Tanja Goethals
(trompet), Pieter Schepens (basgitaar), Jan Verbeeck
jr (gitaar) en Peter Hoebeke (geluid).

De Voorleesbühne is een collectief van schrijvers/
performers, aangevuld met wisselende gastschrijvers
en muzikanten. We brengen zeer korte verhalen, dialogen en streepjes muziek op een podium samen die
een voorstelling vormen.Verwacht u niet aan moeilijke
poëzie of ingewikkelde verhaallijnen. We houden het
kort en absurd en licht en gezellig en speciaal voor
deze editie ook nog eens proper en keurig. Tot dan!

met Lien Vanbossele, Udo Meiresonne en Eva Herman (schrijvers), Harrie Mol (muziek) en Vanessa Vanhooren (regie).
DJURDJEVAK
muziekom 19, 20 en 21u in Café Congé - Fonteineplein 22
Djurdjevak is een Oost Vlaams Balkan Quartet dat zich met de
kersverse LP CIRCUS MEFISTO op de muzikale wereldkaart
zet. Opzwepende balkan songs met duivelse arrangementen.
Zet de stoelen maar aan de kant, er zal gedanst worden! En hier
en daar meegezongen en een sentimentele traan geplengd.

met Walter Janssens (bas en zang), Rik Verstrepen (viool), Djuro
Ongena (gitaar en zang), Peter Van Assche (accordeon en zang).

THE INCREDIBLE BLUESJAM muziek - 19, 20 en 21u in The Come Back - E. Seghersplein 15
Roger, Jeanluc, Whoopie en Ambroso, de spitsbroeders die jaren
geleden de eerste Vlaamsche festivals teisterden met hun repertoire achterstevoren gespeelde volksliedjes, beginnen er weer aan. In
het huidige repertoire worden de nummers niet meer achterstevoren gespeeld, maar gewoon gewoon. Het zijn ook geen schlagers
meer, maar grote nummers uit het wereldrepertoire van Blues en
Jazz en Betere Pop.
Kom gerust, laat lekker de haren recht komen op uw lijf. Er mag
ook gelachen worden.
met Roger Van Gatspiegel (gitaar, zang en misschien piano), Jeanluc Bluejambon (bas, zang en misschien gitaar, misschien ook niet),
Ambroso Frère-Cordon (alle andere dingen, geen zang of wel?) en
Whoopie Horn (mondharp en hoorn natuurlijk)
JOHN SNAUWAERT & STIJN ENGELS
muziek - 19, 20 en 21u in Treck - Groendreef 5
Dit jazzduo zoekt het avontuur op in hun muziek: onvoorspelbare zijwegen, bergen en dalen, maar steeds met een warm gevoel en veel liefde. En
vooral, geen schrik om te vallen. Ze leerden elkaar kennen door sessies in
het Gentse en spelen vanavond vooral eigen, melodisch werk voor u.
met John Snauwaert (sax) en Stijn Engels (piano)
KOEN DE RUYCK
& FRIENDS
muziek
19, 20 en 21u
Taverne des Boulevards
Groendreef 156
Naast het dirigeren van De Propere Fanfare heeft Koen De Ruyck
een nieuwe passie.
Zingen. In zijn moedertaal, het Oostends. Met het BOMfestival waren
het nog covers, nu is hij volop bezig met nieuwe teksten die geschreven zijn door zijn broer Wennie. De nummers zijn nog heel pril, work in progress als het ware… Voor deze gelegenheid wordt hij heerlijk ondersteund door Paul Couter en Bruno Deneckere.
met Koen De Ruyck (zang), Bruno Deneckere (gitaar) en Paul Couter (gitaar)
LES BALLONS DE NOUGA
muziek - 19, 20 en 21u in Safi Safi - Reinaertstraat 101
Nathalie,Yves en Joris brengen een ode aan Claude Nougaro. Een atypische,
eigenwijze en gepassioneerde Franse chansonnier die zijn tijd pakkend kon
vastleggen: in woorden en klanken, in jazz en java.
Laat u meevoeren door ‘les cinémots’ van Claude Nougaro.
met Nathalie De Schepper (zang), Joris Buysse (fluit en sax) en Yves Meersschaert (piano)

LES HISTOIRES BIZARRES
try- out - cabaret
19, 20 en 21u in café Barcelona - Bevrijdingslaan 20

MENTHA
muziek
20 en 21u in Café Mullo - Bevrijdingslaan 59

De tweede solovoorstelling en opvolger van ‘l ’Amour
c’est fou !’ gaat over het leven, zijn absurditeiten en
schoonheid. Het leven: een
cirkel of een vierkant ?
Franse chansons uit ons
collectief geheugen, afgewisseld met anekdotes uit
haar artistiek leven gegrepen in een cabaretesk jasje.
Deze keer is ze niet echt
alleen. Er is een innemend,
klein gezelschap aanwezig
tijdens deze voorstelling!
Tine in haar eigen stijl,
uniek en hartverwarmend...
met Tine Vandenbussche (accordeon en zang)

Het begon allemaal als ouders van de landelijke
Steinerschool in Munte maar ... muziek maken is leuk.
Ze spelen hoofdzakelijk akoestische folk, gospel, blues,
‘singer songwriters’ op het ritme van de seizoenen.
Op het ritme van het leven. Je kan ons vragen voor
kinder- en schoolfeesten, verjaardagsfeesten of voor
de opening van een stadspark. Altijd feest, soms
dansant, soms met een weemoedige toon.

met Fieke Bendien accordeon (fluit), An Schelfhout (dwarsfluit, zang, blokfluit), Bart Boots (giwoord/ beeld om 19 en 20u
taar, zang), Bartas Boots (sax), Willem Hoet
in Trafiek - Haspelstraat 37
gitaar (zang), Bram Coucke (slagwerk),
Roxanne Deceuninck (zang), Evert
Maak kennis met ‘Monster V’, een
Goosenaerts (viool) en Cedric (bas).
kleine onderneming die monsters
verhuurt (en vervoert) voor alle denkbare gelegenheden: voor een barbecue,
om een zwembad te vullen, als tafelgast, als verjaardagsverrassing, als vervoermiddel, voor een feest, als papierversnipperaar,...
Mark Jeanty vertelt over toestanden die typisch zijn in een dergelijke verhuurder/ huurder situatie: de kleine lettertjes, de verzekering, de ontevreden klant,
maar evengoed met de welwillendheid van het personeel of met de kleine
interne problemen. De verhaaltjes worden ondersteund door live getekende
illustraties van Lise Vanlerberghe.Voor kinderen en andere mensen.
MONSTER V

met Lise Vanlerberghe (idee en live illustraties) & Mark Jeanty (tekst)
MUSTAFA AYDIN & VRIENDEN
muziek - 19, 20 en 21u in ‘t Schuurken - Bevrijdingslaan 197
Koerdische Muziek Avond / Evrîk musika kurdî bi rêveberîa hunermênd /
Kurt muziek Gecesi.
Mustafa Aydin is een koerdische Aleviet die opgegroeid is in Turkije. In de alevitische
cultuur behoort muziek tot het dagelijkse leven. Mustafa zet de traditie verder en
zingt vooral Anatolische, Koerdische en Turkse liederen. Hij begeleidt zichzelf op
temburi (saz). Samen met twee ervaren flamencogitaristen, die zich in Spanje bij de
meesters verdiepten in de flamenco, en Misra, de dochter van Mustafa, treden ze op.
met Mustafa Aydin (zang en temburi), Jan Van Liefferinge (flamencogitaar),
Bert Vermoesen (flamencogitaar, backing vocal) en Misra Aydin (zang)

NAPOLEONA’S GIFT

muziek

20 en 21u in Woest, Drongensesteenweg 41
‘t Fonteintje - Blazoenstraat 43
Ze is geboren en opgegroeid in Wenen, maar kreeg vorig
jaar de kans om zes maanden in Gent te wonen. Daar ervaarde ze nieuwe plaatsen, nieuwe vriendschappen, nieuwe
avonturen en een nieuwe ik. Na het experimenteren met
singer-songwriting in haar tienerjaren, was ze meer dan tien
jaar gestopt, maar in de zomer van 2018 vond ze haarzelf
en haar stem terug. Liederen over haar leven, haar liefde en
haar daden.
met Susanne Leona Puhony (zang en gitaar).
OER- NOTSES

muziek

20 en 21u in de Koffieshop Rodi Bevrijdingslaan 144
De Oer-Notses, dat is de eerste bezetting van
het in 2008 opgerichte ‘Droge Geroosterde
Notses’ uit Deinze. Hannes Careel schrijft
grappige, kleinkunstliedjes over de kleine en
grote dingen des levens, een tranche de vie
als het ware uit een stad aan de Leie.
Liedjes over de liefde (vooral de liefde),
olifantjes, prinsesjes, onaangename lichaamsgeuren, te veel drinken en monstertjes passeren de revue. Speciaal voor u EN voor de
Propere Fanfare spelen de allereerste Notses
onder de naam ‘Oer-Notses’ nog eens samen
voor deze kroegentocht.
met Hannes Careel (zang, gitaar, mondharmonica, sax), Tim Verleyen (gitaar, zang), Kurt De Schepper (bas, zang en
lid van de Propere)

Orbál Quartet

muziek

19, 20 en 21u in Thee Salon - Bevrijdingslaan 46
Vier eigenzinnige vrienden uit de drie hoeken van België nemen je mee op een wervelende reis van folk naar andere muzikale
oorden. Droom even weg in de wondere
wereld van verdwaalde zigeuners, dampende
thee, piraten gelach en wilde oosterse ritmes. Orbál veroverde in het verleden menig
bal- en concertpodia.
met Lise Smolders (sax), Rebecca Van Bogaert (dwarsfluit), Fanny Vandenbergh (basgitaar), Simon Leleux (percussie)

TUTTI COLORI

muziek

19 en 20u in Istanbul 34 Phoenixstraat 22
Tutti Colori, een inclusieve muziekgroep verbonden aan
vzw De Vierklaver, vergast u op een enthousiaste mix van
Nederlandstalige popsongs, kleinkunst en schlagers.Van
Afrika tot in Amerika, ontroerend, veelkleurig en verrassend. Onontdekte talenten laten hun stem horen, hun
ritmes weerklinken. Niet in het kleine café aan de haven,
maar in het grote Turkse café in de Phoenixstraat. Kom er
bij, en dans! Het leven is mooi, wanneer ze zingen:
ik hou van u!
met David Taghon (leadzang), Wendy Noët en Danny Coussens (zang), Anneleen Meisters en Linda Matthijs
(backing vocals), Koen Boudonck, Ronny Calle, Tony Vermeersch en Jean-Pierre Van Den Broecke (percussie),
Marijke Willems (keyboard), Jackie Vlerick (gitaar, dwarsfluit) en Geert Vlaminck (roadie)
YOU CAN’T ROLLERSKATE
IN A BUFFALO HERD

muziek - vanaf 22u Bij’ De Vieze Gasten
Haspelstraat 31
Achter de discobar vind je deze avond DJ Miss
Moscou terug, rechtstreeks ingevlogen uit de
Siberische toendra. Ze draait hiphop, funk, disco, rock ‘n roll, oriental, balkanbeats, ‘Vlaams en
goed’, ... Alle mogelijke muziekgenres dus.
Een godvergeten hit uit een ver verleden is
nooit ver weg.
met Annie Aelbrecht

muziek - 19u in de Koffieshop Rodi - Bevrijdingslaan
144, 20 en 21u in The Eagle - Schaliestraat 2

DJ MISS MOSCOU

Stijn brengt een ode aan de koning van de honky tonk
novelty song, Roger Miller. Liedjes uit de soundtrack die
Miller schreef voor de Disney film Robin Hood, en een
reeks andere absurditeiten.
met Stijn Debrouwere (zang, gitaar),
Eline Verstrepen (zang)
DJ FLAMINGO
muziek- vanaf 22u Bij’ De Vieze Gasten - Haspelstraat 31
Een bruisende roze muziekgod op het hoogtepunt van zijn midlifecrisis, bevrijd van het Juk der Goede Smaak, alle helden al lang dood.
Wat rest is een bad trip met een machinist van een voortdenderende intercontinentale trein, overladen met vette grooves op weg
naar nergens of hoogstens naar la Vie en Rose, maar dan in’t zwart.
met Pieter De Clercq

