A GIRL IN A BAND
Nathalie Delcroix, Tine Reymer en Leonie Gysel

This is a man’s world
But it would be nothing without a woman or a girl

Om het met de woorden van Annie Lennox
van The Eurythmics te zeggen:
Sisters are doin’ it for themselves
Standin’ on their own two feet
And ringin’ on their own bells
Sisters are doin’ it for themselves

James Brown sloeg met deze tekst in de woelige jaren ’60 de nagel op de
maatschappelijke kop, maar gelukkig niet waar het de muziekwereld betrof. Daar hadden zelfbewuste vrouwen hun plek reeds succesvol veroverd,
op het podium én in de hitlijsten, al ging dat niet zonder slag of stoot.
Het is een historische band die Aretha Franklin en Janis Joplin, via Blondie
en Madonna, Patti Smith en PJ Harvey verbindt met Adèle en Angèle. Bluesgodinnen en soulsensaties, postpunkprinsessen en popqueens, grootsteedse diva’s en enigmatische electrosensaties.
Getalenteerde vrouwen. Sexy vrouwen. Wijze vrouwen. Stoere vrouwen.
Drie grote Belgische frontvrouwen vieren vandaag hun bewondering
voor deze en andere iconen. Leonie Gysel (Arsenal, Zita Swoon, Radio
Candip), Nathalie Delcroix (Laïs, Eriksson Delcroix) en Tine Reymer
(Flowers For Breakfast, Billy King) zetten ons in de groef van al het moois
dat deze vrouwelijke artiesten toevoegden aan onze muziekgeschiedenis.
Geruggesteund door een potige backingband plukken ze de hoogtepunten
uit het rijke repertoire dat door vrouwen op papier is gezet, op plaat is
gestanst en de eeuwigheid is ingezongen.

NATHALIE DELCROIX, TINE REYMER EN LEONIE GYSEL: ZANG
GIANNI MARZO: GITAAR
BJORN ERIKSSON: GITAAR
MIRKO BANOVIC: BAS
EVA HAUTEKIET: KEYS
JAN DAENEN: DRUMS
SPEELPERIODE: 15/09 TM 30/10/2021
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Rick de LEEUW

Agent-Provocateur Van De Liefde
Tijd lijkt geen vat te hebben op Rick de Leeuw. Nog altijd speelt hij met
dezelfde tomeloze energie als waarmee hij in de jaren negentig de Tröckener
Kecks aanvoerde, de spijkers uit de planken op de festivals en in de zalen
van Nederland en België.
Aangemoedigd door de enthousiaste ontvangst van zijn cd ‘Zonder Omweg’ (2019) en de daaropvolgende succesvolle concertreeks, verschijnt
in 2021 de fonkelnieuwe opvolger: ‘Agent-Provocateur Van De Liefde’.
Geïnspireerd en nieuwsgierig verkent hij daarop nieuwe wegen en blijft
zowel muzikaal als tekstueel onverminderd relevant.
En omringd door een vijfkoppige band, die een mooie mix vormt van artistieke durf, muzikale bagage en jeugdige bravoure, brengt hij op het podium het beste uit meer dan dertig jaar in de frontlinie van de Nederlandstalige rockmuziek.
Want voor De Leeuw is het is nooit echt nooit, voor hem is het altijd nu.

RICK DE LEEUW: ZANG
JAN HAUTEKIET: TOETSEN
AXL PELEMAN: BAS
JENS ROELANDT: DRUMS
MANU HUYLEBROECK: GITAAR
ROELAND VANDEMOORTELE: GITAAR
SPEELPERIODE: 07/10 TM 18/12/2021
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Annelies over Patti Smith:
“Patti Smith is één van de meest veelzijdige en revolutionaire artiesten
van haar generatie én de onze. Hoe zij omgaat met haar vrouw-zijn,
genderpatronen op zo’n ongedwongen manier doorbreekt en zowel kracht
als kwetsbaarheid weet te belichamen vind ik enorm inspirerend.”
Lotte over Patti Smith:
“Patti Smith is echt tijdloos: ze heeft de verbeeldingskracht van een kind,
het kloppend hart van een vrouw die tot haar enkels in het leven staat
en de sjamanistische wijsheid van iemand die al vele,
vele levens achter zich heeft.”

PATTI SMITH
MY HEART STILL HUMS

In 2021 viert schrijver en rocklegende Patti Smith haar 75e verjaardag.
Precies 50 jaar na Patti’s allereerste poëzieperformance bundelen dichter/
performer Lotte Dodion en muzikant/multi-instrumentalist Annelies
Van Dinter de krachten. Ze selecteerden en interpreteerden hun persoonlijke favorieten uit Smiths brede oeuvre . Van opzwepende tirades
tot woorden van troost, van echo’s tot briesende paarden.
‘My Heart Still Hums’ is een voorstelling met spoken word, muziek en
beeld die de geest van Patti Smith eert en bezweert met gitaren, een Indianendrum en twee monden vol rock-‘n-roll.
Annelies Van Dinter is een singer-songwriter en multi-instrumentaliste.
Onder het alias Echo Beatty brengt ze bezwerende songs met een beklijvende stem. Indiefolk met een rauw en melancholisch randje. In het najaar van 2019 kwam haar nieuwste EP ‘Ode To The Attempt’ uit op Unday
Records. Van Dinter werd doorheen de jaren een vaak gevraagde sidekick,
bij onder meer Trixie Whitley, Mauro Pawlowski en Steven De Bruyn.
Ze treedt regelmatig op buiten onze landsgrenzen, toerde verschillende
keren doorheen Europa en stond op festivals als Pukkelpop en Eurosonic.
Lotte Dodion is dichter, performer en poëziemissionaris. Haar teksten
zijn toegankelijk en eigenzinnig. Haar optredens zachte donderpreken.
Dodions debuutbundel ‘Kanonnenvlees’ verscheen in maart 2016 en is intussen aan haar zesde druk toe. Een selectie van haar werk werd vertaald
naar het Frans, Engels, Duits, Turks en Arabisch. Dodion won heel wat
(inter)nationale literaire prijzen en trad o.a. op Crossing Border, de Nacht
van de Poëzie, Theater aan Zee, de Gentse Feesten, Incubate en Lowlands.
Met dank aan Bibliotheek Genk en C-Mine.

ANNELIES VAN DINTER: WOORD & MUZIEK
LOTTE DODION: WOORD & MUZIEK
SPEELPERIODE: 10/11/21 TM 26/02/2022
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MIRA

HEILIG HART
Zet je schrap voor het heilig hart van Mira. Aan de piano is ze een zangeres
die altijd en overal een Lieve Vrouw zou willen zijn. Daarnaast is ze soms
kwaad en bang, en gelukkig niet altijd even vroom.
Door de jaren heen hebben we haar leren kennen als goudeerlijke en
spitsvondige Nederlandstalige singer-songwriter. Op haar nieuwe plaat
Heilig Hart blijft ze trouw aan haar verleden als chansonnière, maar staat
ze met haar twee benen stevig in deze verwarrende tijden
Nummers met een eigen smoel, teksten met de vinger aan de pols.
Songs over doorgaan, ook al zijn we op.
Over vrienden die vreemden worden.
Over vreemden die vrienden lijken.
Over de onmacht en het verlangen naar verlangen.
Over hoe het verstrijken van de tijd ook zachtheid brengt.
Samen met Juno Kerstens en Anneleen Boehme vormt ze een compact,
krachtig muzikaal trio: een glasheldere stem op een bed van inventieve
piano- en strijkersarrangementen.
Met als kers op de taart een machtige driestemmigheid.
Hallelujah !

MIRA BERTELS: STEM, PIANO
ANNELEEN BOEHME (LABTRIO, GRAND PICTURE PALACE): CONTRABAS, STEM
JUNO KERSTENS (THE BONNIE BLUES): CELLO, STEM
SPEELPERIODE: 23/09 TM 18/12/2021
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LOU REED

Rock, Roll en Filosofie
Lou Reed was zanger, gitarist, dichter, componist en fotograaf. Samen
met Andy Warhol was hij de bezieler van The Velvet Underground, een
band die nooit echt doorbrak naar het grote publiek maar wel een beslissende invloed had op de geschiedenis van de rockmuziek. Zijn solocarrière maakte van hem alsnog een wereldster met hits als ‘Walk on the wild
side’ en ‘Perfect day’.
Lou Reed was zijn leven lang allesbehalve een mainstream muzikant. Hij
liet zich inspireren door schrijvers en dichters en bezong de donkere zelfkant van het leven in de onderbuik van New York. Verslaving, transseksualiteit, geweld, prostitutie en zelfdoding behoorden tot zijn favoriete
onderwerpen. Zijn songs waren meedogenloze analyses van het menselijk tekort.
Johan Braeckman belicht in deze voorstelling leven en werk van Lou Reed
en ontrafelt zijn complexe denkwereld. Rick de Leeuw en Jan Hautekiet
zetten de intense songs van Lou Reed naar hun hand.
Een wilde avond vol filosofie, grootsteedse arrogantie, meeslepende poëzie en liederlijk wangedrag.
JOHAN BRAECKMAN: VERTELLER
RICK DE LEEUW: ZANG
JAN HAUTEKIET: PIANO
SPEELPERIODE: 30/09 TM 18/12/2021
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FRIVOLE
FRAMBOOS
TROPPO MATURO

Frambozen worden beter met de jaren, puurder en voller van smaak. Het
bewijs hiervan leveren Peter Hens en Bart van Caeneghem met hun wervelende nieuwe voorstelling TROPPO MATURO.
Vrij vertaald betekent de titel iets als ‘te volwassen’, maar wie de show
gezien heeft, moet beamen dat ‘volgroeid’ of ‘gerijpt’ veel meer van toepassing is. Want ook na achtendertig jaar op de planken smaakt deze
framboos frisser dan ooit. Fruitig, geestig en virtuoos.
Twee tenoren, één cello, één vleugelpiano, een kist vol Beethoven, Hazes,
Mozart, humor, Liszt en bedrog.
Dartel en frivool, vrolijk en framboos, dat is troppo maturo.

PETER HENS: ZANG & CELLO
BART VAN CAENEGHEM: PIANO & ZANG
SPEELPERIODE: 22/09 TM 30/10/2021 EN 09/03 TM 04/06/2022
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JohNny CAsh 90
Vijfenzestig jaar geleden kwam de jonge Johnny Cash onder de vleugels
van producer Sam Phillips terecht bij het legendarische Sun Records.
Songs uit die eerste periode, zoals ‘Folsom Prison Blues’ en ‘I Walk The
Line’ groeiden in de loop der jaren uit tot evergreens. Tien jaar later wandelde June Carter zijn leven binnen en schreef voor hem de internationale
hit ‘Ring of Fire’.
Legendarisch waren zijn optredens in de gevangenissen van Folsom Prison en San Quentin. Rauw en ongepolijst bezong hij, daar waar ze het
hardst gevoeld werden, de schrijnende rafelranden in de marginaliteit
van het bestaan.
In de jaren ‘90 drong Johnny Cash met zijn American Recordings door
tot een jong en alternatief publiek. Songs van Beck, Soundgarden maar
vooral ‘Hurt’ van Nine Inch Nails kregen een nieuwe dimensie onder de
deskundige leiding van meesterproducer Rick Rubin.
Op 26 februari 2022 zou Johnny Cash negentig jaar zijn geworden. Dit
warme eerbetoon aan The Man in Black is in vertrouwde handen.
GUY SWINNEN: ZANG & GITAAR
NATHALIE DELCROIX: ZANG
PATRICK RIGUELLE: ZANG & GITAAR
BJORN ERIKSSON: ZANG & GITAAR
PIET DE PESSEMIER: ZANG & GITAAR
AXL PELEMAN: BAS & ZANG
JAN HAUTEKIET: KEYBOARDS
RON REUMAN: DRUMS
SPEELPERIODE: 12/01 TM 26/02/2022
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Bob Savenberg

Zaterdagavond om een uur of zeven
Krijg ik de kriebels begint het hier te beven

van Brandweer tot Swentibold

Zijn songs zijn wereldberoemd in Vlaanderen, zijn hits kent iedereen en we
zingen moeiteloos mee als we in de auto zitten, in de rij staan in de supermarkt of luidkeels meegenieten in een uitverkocht Sportpaleis. En toch weet
lang niet elke Vlaming dat Bob Savenberg verantwoordelijk is voor meer dan
veertig songs uit het indrukwekkende repertoire van Clouseau.
Als mede-oprichter én drummer stond hij aan de wieg van hun vele grote
successen. Denk aan ‘Brandweer’, ‘Afscheid van een vriend’ en ‘Swentibold’, songs waar meerdere generaties mee zijn opgegroeid. Voeg daar
hits als ‘Dansen’, ‘Breek de stilte’’ en ‘Alleen met jou’ aan toe en je begrijpt
dat een avond met Bob Savenberg een onvergetelijke avond wordt. Een
avond waarin jij bovendien het laatste woord krijgt.
Want het publiek gaat elke avond opnieuw mogen kiezen uit Bobs
rijke muziekcatalogus. De songs met de meeste stemmen worden live gebracht in een bijzonder fris kleedje. Het verhaal achter de songs krijg je
er gratis bij.
Voorjaar 2022 trekt hij door Vlaanderen, samen met twee jonge wolven,
Manu Huylebroeck (gitarist bij Mathias Vergels) en Bram Van Den Berghe
(gitarist bij Niels Destadsbader).
Met deze voorstelling wordt een belangrijk hoofdstuk van de Vlaamse
popgeschiedenis op aanstekelijke wijze terug tot leven gebracht.

BOB SAVENBERG: ZANG & PIANO
MANU HUYLEBROECK: ZANG & GITAAR (GITARIST BIJ MATHIAS VERGELS)
BRAM VAN DEN BERGHE: ZANG & GITAAR (GITARIST BIJ NIELS DESTADSBADER)
SPEELPERIODE: 13/01 TM 02/04/2022

Zonder jou tikt de klok even snel
Maar de tijden veranderen wel
Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan
Weet dat je in m’n hart altijd blijft voortbestaan
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TEN FEET FROM
STARDOM

Nina Babet, Monique Harcum,
Chantal & Steve Kashala
Hun stemmen zijn vaak wereldberoemd, maar hun carrière speelt zich af
in de schaduw van de wereldsterren: de backingvocalisten.
Want wat zou ‘Gimme Shelter’ van de Rolling Stones zijn zonder het vocale
vuurwerk van Merry Clayton? En ook ‘The Great Gig in the Sky’ van Pink
Floyd zou zonder de messcherpe zang van Clare Torry maar een mager
beestje zijn. Bij het grote publiek zijn ze niet gekend, maar geliefd worden ze door miljoenen wereldwijd.
Ook hier in België hebben we van die briljante backingvocalisten rondlopen. Stemmen die al sinds jaar en dag het zout in de pap vormen van
optredens en albums van legendarische artiesten, zowel nationaal, als
internationaal. Chaka Khan, The Pointer Sisters, Clouseau, Rick Ashley,
Cat Stevens, Sister Sledge, Black Box Revelation, Arno; de lijst is even
eindeloos als indrukwekkend.
En nu zetten deze vier gouden stemmen eindelijk zichzelf eens in de spotlights: Nina Babet, Monique Harcum, Chantal en Steve Kashala.
Begeleid door Bert Gielen op piano en DJ Grazzhoppa op draaitafel brengen ze de hoogtepunten van hun muzikale helden terug tot de naakte
essentie: melodie, harmonie & groove!

NINA BABET, MONIQUE HARCUM, CHANTAL EN STEVE KASHALA: ZANG
BERT GIELEN: PIANO
DJ GRAZZHOPPA: BEATS
SPEELPERIODE: 12/01 TM 19/03/2022

MAANDACHT.BE

COMPAGNIE MAANDACHT - info@maandacht.be

Wim Opbrouck
Ik Ben De Walvis

Walvis: “Ik zing graag. Een hymne. Iets religieus”.
Niettegenstaande mijn gigantische omvang klinkt mijn lied kwetsbaar. Delicaat. Nauwelijks hoorbaar voor het menselijk oor. Ik zing zes dagen. Ononderbroken. Onvermoeibaar. Ik sta in brand. Water blust vuur.”
‘Ik ben de walvis’ is misschien wel de meest persoonlijke voorstelling
die Wim Opbrouck tot nog toe maakte. Hij schreef zijn tekst vanuit het
perspectief van de walvis. Hij spreekt zoals de walvis. Hij beweegt en
ademt, hij zingt en danst, hij lacht en huilt zoals alleen walvissen dat
kunnen. Hij ís de walvis. Hij herkent zich in de bultrug die om mysterieuze redenen aanspoelt op het strand.
Muzikanten en verteller ontmoeten elkaar in een theatraal concert dat
de toeschouwer meeneemt naar de onpeilbare dieptes van de zeeën.
Daar waar kiezelwieren, zeepokken, rankpootkreeften, anemonen en
koudwaterkoralen wonen. Walvisgezangen kunnen honderden of duizenden kilometers afleggen in de open zee.

Walvis: “Sommigen zeggen dat mijn aanblik hypnotiserend werkt,
dat ik onontkoombaar ben. Kalmerend. Sommigen zeggen dat mijn manier
van doen doet denken aan iemand die erg lang in bad ligt.
Gratieus en lichtvoetig beweeg ik mij met een minimum aan inspanningen
door het water. Naast het zingen dans ik graag. Er bestaat geen mooiere
laatste buiging naar het publiek dan het lome, rustige opheffen, omflappen
en omlaag verdwijnen van mijn staart.”

‘Ik ben de walvis’ is een moderne parabel over het onbereikbare, maar
vooral een alibi om te blijven zingen, te blijven dansen, te blijven musiceren en te blijven spelen om niet te verdwalen.

WIM OPBROUCK: VERTELLING, ZANG, ...
NIELS VAN HEERTUM: EUPHONIUM
RON REUMAN: PERCUSSIE/ SAMPLES
NOG 1 EXTRA MUZIKANT
SPEELPERIODE: 09/03 TM 21/05/2022
ISM TE GEK!?
MAANDACHT.BE

COMPAGNIE MAANDACHT - info@maandacht.be

