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Vrijdag 24 mei t.e.m. zondag 2 juni  
Keuzelijst artiesten

© Erik Smits

Geef je keuze door via het formulier dat je vindt op je 
gemeentelijke website of op de Facebookpagina van 
Gluren bij de Buren Huiskamerfestival.

Gluren bij de Buren wil grenzen verleggen. Het opzet 
is om artiesten een speelplek te geven in een andere 
gemeente dan die waar ze wonen. Hou je daar rekening 
mee bij je keuze?



Overzicht artiesten

Retie  Rik Mercelis Persona song grata - Muziek  
  (pop/rock)
  Ivo Maes Een klotenacht (e.a verhalen) -  
  Woord/poëzie

Balen  MiSólDo & Friends - Zang begeleid door  
  accordeon

Weelde MON - Muziek (pop/rock)

Arendonk Peacock & Lady N - Muziek (pop/rock)
  Pili pili - Muziek (pop/rock)  
  De Gezellen De Gezellen bij de Buren -  
  Muziek (klassiek)  
  The Red Eye/Het Rode Oog Halfway  
  between Science Fiction and Fairy Tale -  
  Muziek/literatuur
  TeaZing - Muziek (pop/rock)
  Preludo - Improvisatietheater
  Cantamare - Zang

Laakdal Jens - Akoestische covers
  Threesome - Muziek (pop/rock)
  Cup of Joe - Muziek (pop/rock)
  Fun2play - Muziek (folk/rock/blues/  
  country) 

Dessel  Marcel Verbeeck - Muziek (pop/rock)
  Opgeweckt - Muziek (Oude Vlaamse   
  Volksmuziek)

Oud-Turnhout Fendt Fieldworks - Muziek (pop/rock)

Geel  La Fête Folie - Muziek (pop)
  Cas Vandecruys - Muziek (covers en   
  eigen materiaal)
  Salon Jacques - Muziek    
  (Nederlandstalig)
  La Mariposa - Flamencoshow - Dans



Turnhout Là:gּכm - Muziek (folk/country/blues/jazz)
  Bluewire - American music (jazzy/bluesy/ 
  bluegrassy/Latin)

Lommel Dyadic - Muziek (pop/rock-covers)
  Kwart voor Vrijdag Geen gezicht - Cabaret/ 
  muziektheater
  Mrs. P. Rules! - Muziek (pop/rock)
  Henk en Monique Tiebosch
  De wereld rond - Muziek (accordeon)
  Sustain Cast on the Ocean - Muziek   
  (akoestisch/easy listening)
  Mireille Vaessen & Sam Pasternak -  
  Muziek (Franse chanson/pop/blues/country/…)

Mol  Skratt - Muziek (pop/rock)
  Tequila Sunset Toverdrank - Muziek (pop/ 
  jazz/rock/lounge)
  Arno Tablo Vingervlugheid of magie? -  
  Goochelen
  DECOLORES Een gezellige avond met   
  accordeon - Muziek (Nederlandstalige   
  meezingers)
  Maple Street Muziek (pop/rock)
  GosH! GosH! in de living - Muziek (pop/rock)
  Louis B Burrows - Muziek (pop/rock)
  Benny’s Jazzquartet - Muziek (jazz)
  Lieven Van Vaerenbergh ‘Chan-Song’ -  
  Muziek
  Wivine & Lieven ‘muzische momenten’ -  
  Muziek/poëzie
  Negative Nancy & The Moodswings -  
  Muziek (blue grass)

Overzicht artiesten



Rik Mercelis
Persona song grata

Retie
Muziek (pop/rock) 

 
Een zwerftocht door 60 jaar muziek met geluid en beeld. 
Rik Mercelis (Single Malt Music) blikt met 1 stem en 1 gitaar 
terug op vele jaren popmuziek. Hij is geïnteresseerd in one 
hit wonders, goede songschrijverij, classics en natuurlijk 
kitsch! Gestript en ontdaan van alle franjes blijft enkel de 
essentie over. 

Duur optreden:  60 à 70 minuten
Benodigde ruimte:  2 m²
Beschikbaarheid:  maandag 27, dinsdag 28 en   
   woensdag 29 mei 2019

 
Voorproefje:
https://vimeo.com/218504986



Ivo Maes
Een klotenacht (en andere verhalen)
 

Retie
Woord/poëzie

Mini-monologen met een verrassende en vooral 
humoristische inslag. Inhoudelijk bijzonder herkenbaar 
voor de toeschouwer (jawel ‘toeschouwer’, dus veel meer 
dan enkel maar ‘toehoorder’). Eén verteld verhaal duurt 
12 tot 15 minuten. Desgewenst kunnen er drie, vier, vijf... 
gebracht worden tijdens een avond, al naargelang de 
gewenste duurtijd. 

 
Duur optreden:  in overleg met gastgezin
Benodigde ruimte:  1 m² (ganse ruimte wordt   
   benut)
Beschikbaarheid:  in overleg met gastgezin



MiSólDo & Friends  

 
Balen
Zang begeleid door accordeon
 
 
 
Deze jonge artiest vertedert het publiek met zijn 
accordeon door liedjes tevoorschijn te toveren als 
‘Lichtjes van de Schelde’, ‘Marina’ en ‘Laat de zon in je 
hart’.  Naast zijn instrumentale nummers staan er ook 
enkele nummers op het programma die voorzien zijn van 
zang door zijn zus Lore (11 jaar) en zijn papa. 

Duur optreden:  2 x 30 minuten
Benodigde ruimte:  2 m² voor technische   
   ondersteuning en ongeveer   
   3 m² voor de artiesten
Beschikbaarheid:  enkel in het weekend

Voorproefje:
https://vtm.be/little-big-shots/wout-charmeert-met-
marina-op-de-accordeon?referer=https%3A//www.
google.com/



MON

Weelde
Muziek (pop/rock)
 
 
 
MON is een 5-koppige coverband afkomstig van Weelde 
die vooral rockcovers brengt. Hun repertoire gaat van The 
Beatles, Pretenders, Queens of the stone age tot Buffalo 
Tom. 

Duur optreden:  1 of 2 uur (in overleg)
Benodigde ruimte:  5 x 2 m
Beschikbaarheid: in overleg met gastgezin

Voorproefje:
https://www.facebook.com/MONcoverband/



Peacock & Lady N

 
Arendonk
Muziek (pop/rock)

Peacock & Lady N staan voor jaren ervaring in de 
muziekwereld (bij verschillende gerenommeerde bands).  
Wim De Pauw en Nadja Segers spelen luisterliedjes om 
bij weg te dromen tot echte sfeernummers. Ze nemen 
je mee door de tijd, van de jaren ‘60 tot nu. Met alle 
mogelijke emoties, soms melancholisch, soms uitbundig 
en alles ertussenin. Geen groot orkest, enkel een 
akoestische gitaar en twee stemmen. Puur, zoals muziek 
hoort te zijn. 

Duur optreden: 2 x 45 minuten of 1 x 90     
   minuten  
Benodigde ruimte:  onversterkt 1 m²,  
   versterkt 3 m²     
Beschikbaar:   van vrijdag 24 mei t.e.m.   
   zondag 2 juni 2019

Voorproefje: 
https://www.facebook.com/PeacockandLadyN/  
 



Pili pili  

Arendonk
Muziek (pop/rock)   

Pili pili omschrijft zichzelf als een stel gemotiveerde 
jonge honden van rond de 50. Deze vier doorwinterde 
muzikanten brengen popcovers gekruid naar eigen 
kwaliteiten en smaak. Ze experimenteren graag met 
gekende liedjes en brengen de sfeer erin met een 
doordachte nummerkeuze. De band Pili pili is zoals de 
peper, licht pikant en vol van smaak.

Duur optreden:  Ongeveer 2 uur  
Benodigde ruimte:  12 m²           
Beschikbaarheid:  enkel in het weekend 

Voorproefje:
https://www.youtube.com/watch?v=zduOYpjTixw



De Gezellen
De Gezellen bij de Buren 

 
Arendonk
Muziek (klassiek)          

Zanggroep De Gezellen is een 19-koppig mannen-
ensemble. Op eigen wijze en een tikje eigenwijs brengen 
zij een mix van barbershop, close harmony en folksongs 
die geen enkele muziekliefhebber onberoerd laat. Al bijna 
36 jaar brengen zij liederen in diverse genres en talen, 
in een gezellige sfeer van mannen-onder-elkaar, steeds 
zuiver a-capella.

Duur optreden:  2 x 30 minuten (in    
   overleg)      
Benodigde ruimte:  ca. 12 m²    
Beschikbaarheid:  maandavond en tijdens het  
   weekend 
 
 
Voorproefje:
https://www.youtube.com/watch?v=56oZGc3IoRs



The Red Eye/Het Rode Oog
Halfway between Science Fiction and Fairy Tale

Arendonk
Muziek/literatuur

Literaire teksten van kleppers als Shakespeare of Van 
Ostaijen vormen de inspiratie voor de experimentele 
muziek van Het Rode Oog. Ingelezen door bekende 
Kempense, Brabantse, Friese ... zangers of sprekers 
werden de teksten in een leuk filmpje gegoten. Bassist 
Kris (Scott Elvin) en drummer Bart (Het Grote Oor +) 
spelen hier live hun beste riffs en beats overheen.

Duur optreden:  60 minuten      
Benodigde ruimte:  2 x 3 m + muur voor projectie  
	 	 	 van	filmpjes		
Beschikbaarheid:  in overleg, niet op vrijdag 24  
   mei 2019
 

Voorproefje:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZuQ_



TeaZing 

 
Arendonk
Muziek (pop/rock)

Met Teazing haal je een meerstemmig koortje van 
zeven madammen tussen 30 en 60 in huis. Zij brengen 
een repertoire van de jaren ‘60 tot nu, ondersteund 
door klein slagwerk en twee gitaren. Zowel oldies 
als nieuwe nummers passeren de revue, gaande van 
Crosby Stills Nash & Young, Dotan, Laïs tot Sarah Ferri. 
Hartverwarmende stemmen bij de tea!

Duur optreden:  2 x 30 minuten  
Benodigde ruimte:  2 x 4 m       
Beschikbaarheid:  vrijdag 24 en zaterdag 25 mei  
   2019



Preludo
 
 

Arendonk
Improvisatietheater    
 

De zes spelers van Preludo zijn net zo benieuwd 
als jij wat er zich in je huiskamer zal afspelen. Bij 
improvisatietheater wordt alles ter plaatse verzonnen. 
De personages, scènes en verhaal krijgen vorm door 
input van het publiek en de spelers. Alles wat je te zien 
krijgt is uniek, nooit eerder vertoond en zal nooit meer op 
dezelfde manier te zien zijn! 

              
Duur optreden:  ongeveer 2 uur met een pauze
Benodigde ruimte:  8 m²            
Beschikbaarheid:  niet van vrijdag 24 mei t.e.m.  
   zondag 26 mei 2019

Voorproefje:  
www.facebook.com/Preludo-653497905012939/  
 



Cantamare

Arendonk
Zang

Cantamare brengt meerstemmige a capella zang, de 
stem in haar zuiverste vorm. Het ensemble zorgt voor 
een gevarieerd repertoire: van gedragen melodieën, 
vlotte deuntjes, licht klassiek en jazz tot evergreens, 
oude volksliedjes en moderne hits. Zelfs in het Spaans, 
Zweeds, een Afrikaans dialect of ‘taal-loos’ voelen deze 
vier dames zich vocaal helemaal top.

 
Duur optreden:  60 minuten of  2 x 30 minuten 
Benodigde ruimte:  4 x 2 m
Beschikbaarheid:  zaterdag 25 mei 2019

 

Voorproefje:  
http://users.telenet.be/cantamare



Jens 

Laakdal
Akoestische covers
 
 
 
Deze zanger-gitarist uit Laakdal staat voor aangename 
akoestische covers van bekende nummers. Hij laat zich 
inspireren door zowel hedendaagse als oudere nummers 
en genres van folk tot hiphop en dance. Jens neemt je 
mee in een muzikaal verhaal waarvan elke bladzijde je 
opnieuw verrast.

 
Duur optreden:  1 uur
Benodigde ruimte:  4 m²
Beschikbaarheid:  niet op zaterdag 25 mei 2019



Threesome

Laakdal
Muziek (pop/rock)

Threesome is een band van gelijkgestemde vrienden 
waarbij alles kan en mag: ze brengen akoestische 
ambiance muziek van de jaren ‘80 tot nu. De enige 
voorwaarde voor hun muziek is plezier maken en 
genieten!

Duur optreden:  1,5 tot 2 uur
Benodigde ruimte:  7 m²
Beschikbaarheid:  in overleg met gastgezin

Voorproefje:
https://www.facebook.com/3some.muziekband/



Cup of Joe

Laakdal
Muziek (pop/rock)

 
Cup of Joe brengt een heerlijke mix van bekende 
pop- en rocksongs, ideaal voor een heerlijke avond vol 
coversongs. Altijd ambiance met een akoestisch-elektrisch 
tintje!

 
Duur optreden:  ongeveer 2 uur
Benodigde ruimte:  10 m²
Beschikbaarheid:  in overleg met gastgezin

 
Voorproefje: 
https://www.facebook.com/
CupOfJoeCoverband/?ref=bookmarks



Fun2play

Laakdal
Muziek (folk/rock/blues/country) 
 

 
Deze Laakdalse band zorgt met hun muziek voor fun 
tijdens het optreden. Met hun originele covers van folk, 
rock, blues en country weten ze iedereen te verrassen. Ze 
hebben een playlist van een 50-tal nummers en kunnen 
zorgen voor een avond vol muziek!

Duur optreden:  in overleg, kan tot 3 uur 
Benodigde ruimte:  4 x 3 m
Beschikbaarheid:  vrijdag 24 en zaterdag 25 mei  
   2019  



Marcel Verbeeck

Dessel
Muziek (pop/rock)

Marcel Verbeeck brengt covers van de jaren ‘60 tot nu, 
in een breed gevarieerd repertoire voor jong en oud. 
Door zijn jarenlange ervaring als zanger-gitarist bij The 
Watt en Spectrum, begeleidt hij zichzelf nu op keyboard. 
Voor de mensen die hem nog niet gehoord hebben, een 
aangename verrassing!

 
Duur optreden:  2 uur
Benodigde ruimte:  4 m²
Beschikbaarheid:  in overleg met het gastgezin

 
Voorproefje:  
https://www.youtube.com/watch?v=vWflE-zRFq8&t=91s



Opgeweckt
 

 
Dessel
Muziek (Oude Vlaamse Volksmuziek)

Opgeweckt brengt een uitgebreid repertoire van 
authentieke Vlaamse volksmuziek uit de jaren “stillekes” 
met een hedendaags tintje. Doorweven met de nodige 
humor en geregeld een vrolijk instrumentaaltje maakt 
het geheel uitgesproken toegankelijk voor een breed 
publiek. Het repertoire gaat van meezingers over polka’s, 
mazurka’s, bourrées, kadrils naar walskes en andere 
danskes.

 
Duur optreden:  2 x 45 minuten
Benodigde ruimte:  5 x 1 m
Beschikbaarheid:  woensdag 29 mei 2019

 
Voorproefje:  
http://www.opgeweckt-volksmuziek.be/index.php/
opnames



Fendt Fieldworks
 

 
Oud-Turnhout
Muziek (pop/rock)
 
 

Fendt Fieldworks brengt een fijnbesnaarde melange van 
rockcovers en meet de songs daarbij een verrassend 
akoestisch jasje aan. Wie zich verwacht aan met 
eikenhout opgewarmd kampvuurgetokkel, komt bedrogen 
uit. Fendt Fieldworks staat voor een  kamerbrede 
nummerkeuze, soms akelig dicht bij het origineel, dan 
weer in heel eigenwijze bewerking.  De decibels gaan 
weliswaar omlaag,  maar het blijft punchy en energiek. 
Hand- en maatwerk, geleverd door 5 doorwinterde 
muzikanten, dat perfect in de woonkamer past.

Duur optreden:  2 x 50 minuten
Benodigde ruimte:  4 x 3 m
Beschikbaarheid:  niet van vrijdag 31 mei, t.e.m.  
   zondag 2 juni 2019



La Fête Folie

Geel
Muziek (pop)

La Fête Folie… vrij vertaald: ‘het feest van de gekken’. En 
‘gek zijn ze’, zij die enkel gewapend met 3 stemmen, een 
akoestische gitaar, wat percussie en een basgitaar op het 
podium kruipen! En toch slagen deze 4 muzikanten er in 
om elk feestje naar hun hand te zetten! ‘What you see is 
what you get’, dat is hun leuze!

 
Duur optreden:  max. 3 uren
Benodigde ruimte:  4 m²
Beschikbaarheid:  niet op vrijdag 24, zaterdag 25  
   en zondag 26 mei 2019

 
Voorproefje:  
https://www.youtube.com/channel/
UCwctUoPW8wJw9KoUICFXnhA



Cas Vandecruys

Geel

Muziek (covers en eigen materiaal)

Cas brengt eigen materiaal en covers van klassiekers en 
hedendaagse nummers in een intieme setting. Rustige, 
verhalende ballades waarbij hij zichzelf begeleidt op 
piano.

 
Duur optreden:  1 uur 
Benodigde ruimte:  voor piano + versterking 
   vleugelpiano in de huiskamer  
   is een pluspunt
Beschikbaarheid:  in overleg met gastgezin

Voorproefje: 
https://www.youtube.com/user/casvandecruys



Salon Jacques
 

Geel
Muziek (Nederlandstalig) 

 

Drie Kempense heren en een Venetiaanse dame. Zij 
bevolken uw salon met frivole liedjes over de liefde en 
de wisselkoers van het leven. Volledig eigen geschreven 
muziek en tekst.
Over meisjes die vrouw worden en jongens die… euh… 
toch altijd ergens jongens blijven.
Zij doen dat in het Nederlands. Omdat dat de taal is van 
hun moeder. En van hun vader. Al doet hun groepsnaam 
anders vermoeden.
Komen luisteren? Een licht poëtische inborst is 
aangeraden. Enig gevoel voor ironie vereist.
 

Duur optreden:  1 uur
Benodigde ruimte:  4 à 6 m² 
Beschikbaarheid:  vrijdag 24, zaterdag 25,   
 zondag 26, maandag 27 en   
 dinsdag 28 mei 2019. Treden  
 eventueel meerdere keren op.

Voorproefje: 
www.salonjacques.be 
https://www.facebook.com/salonjacq/
https://www.youtube.com/channel/UCN8g-aE_NM_
Ycyf0dAsAlXA
https://soundcloud.com/user-351604136/sets



La Mariposa
Flamencoshow 

Geel
Dans

La Mariposa brengt feestelijke flamenco in een 
dynamische show.
De dansen worden gebracht met de typische flamenco-
attributen: waaier, sjaal en castagnetten.
Wie wil, kan op het einde samen met de dansers een 
aanstekelijke Rumba dansen (een korte choreografie 
wordt aangeleerd). Ze dansen dan op een Spaanse en 
bekende zomerhit, waarbij de mensen die zin hebben, 
uitgenodigd worden om mee te doen.  Ambiance 
verzekerd! 

Duur optreden:  ongeveer 45 minuten
Benodigde ruimte:  min. 12 m²
Beschikbaarheid:  niet op zaterdag 25, zondag 26  
   en di 28 mei 2019
 

Voorproefje:
www.la-mariposa.be, facebookpagina (La Mariposa), 
Instagram (flamencolamariposa), www.tiki-toki.com/
timeline/entry/804218/LA-MARIPOSA/
 



Là:gּכm

Turnhout
Muziek (folk/country/blues/jazz)

… niet teveel, niet te weinig … just genoeg is een Zweedse 
levensfilosofie  waarin deze dames zich  uitstekend 
kunnen vinden.
 
Het muzikantenduo werd opgericht in 2017 en is 
afkomstig uit Turnhout. Ze brengen eigenzinnige covers 
uit verschillende muziekgenres waaronder folk, country, 
blues, jazz… 
De spelers zijn Gerd Sprangers (zang, gitaar, percussie, 
ukelele) en Christel Olislaegers (zang, gitaar, percussie).
 

Duur optreden:  45 minuten
Benodigde ruimte:  3 x 2 m
Beschikbaarheid:  vrijdag 24, zaterdag 25,   
   dinsdag 28, woensdag 29, 
   vrijdag 31 mei en zaterdag   
   1 juni 2019, telkens tussen   
   19.30 en 20.30 uur
 

Voorproefje:
https://www.facebook.com/search/top/?q=lagom%20
muziekduo&epa=SEARCH_BOX



Bluewire

Turnhout
American music (jazzy/bluesy/bluegrassy/Latin)
 

Bluewire bedient zich met mate van virtuoos instrumentaal 
snarengeweld, maar verkiest een overwegend 
vocaal repertoire. Naast naarstig fiddle, gitaar- en 
mandolinelabeur draait een flink  deel van elke set rond 
de stem van Katrine Druyts, die met evenveel gemak een 
Billie Holiday blues croont, als een Kurt Weill vertolkt of 
een Mexicaans drinklied bralt. De stemmen van de boys 
refereren soms aan de brother duets uit de fifties, en met 
Lej’s tenor en de raspende basstem van violist Jef klinkt 
een gospel of een close harmony kwartet … zoals we 
dachten dat het moest klinken.

 
Duur optreden:  te bespreken: 50 tot 120 min
Benodigde ruimte:  5 m2
Beschikbaarheid:  te bespreken
 
Voorproefje:
https://www.youtube.com/watch?v=sc2wMn_Uv-E / 
https://www.youtube.com/watch?v=RtIHTNcdGRs),



Dyadic

Lommel
Muziek (pop/rock-covers)
 

 
Dyadic brengt popnummers van vroeger en nu in een 
tweestemmig en akoestisch jasje. Eline en Mitch leerden 
elkaar kennen op school en hebben intussen samen een 
mooi repertoire opgebouwd. Van Tina Turner over Bart 
Peeters, Ellie Goulding of CCR: deze twee draaien er hun 
hand niet voor om!

Duur optreden:  1 à 1,5 uur
Benodigde ruimte:  3 x 4 m
Beschikbaarheid:  niet op zondag 26 mei 2019

 
Voorproefje: 
https://www.facebook.com/DyadicMusix/



Kwart voor Vrijdag
Geen gezicht

Lommel
Cabaret/muziektheater

 
 
Denk cabaret. Denk vrolijk muziektheater. Denk drie 
enthousiaste muzikanten met een pak bagage en vooral 
veel goesting. Denk muzikaal entertainment met een 
voorliefde voor humor. En u bent er: daar waar grote 
namen als Kommil Foo of De Nieuwe Snaar al jaren 
toonaangevend zijn, is er plaats voor jong talent dat 
dezelfde weg inslaat: Kwart Voor Vrijdag.
Hun debuutvoorstelling Geen gezicht houdt het midden 
tussen muziektheater en cabaret en toerde zelfs al langs 
enkele cultuurcentra. Soms confronterend, nooit zwaar op 
de hand, altijd vrolijk van ondertoon!

Duur optreden:  80 minuten
Benodigde ruimte:  8 x 4 m
Beschikbaarheid:  niet op zondag 26 mei,   
 zaterdag 1 en zondag 2 juni   
 2019

Voorproefje: 
www.kwartvoorvrijdag.be – fragmenten op YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/UCk1ziy_
cYOfOTB5IIZ8h5tQ/featured) 



Mrs. P. Rules!

Lommel
Muziek (pop/rock)
 
Mrs. P. Rules! vertelt verhalen met passie en melancholie, 
rauwe sad songs, dramalove vol emoties en regelmatig 
een flinke dosis euforie met buitensporige happiness. 
Ingetogen en uitbundige covers met een persoonlijke 
twist wisselen mekaar af. Inspiratie halen ze bij Bob 
Dylan, Tom Waits, Janiva Magness, Beth Hart, Damian 
Rice en vele anderen.

 
Duur optreden:  in overleg met gastgezin
Benodigde ruimte: ruimte voor 3 muzikanten
Beschikbaarheid:  in overleg met gastgezin

 
Voorproefje:
https://www.youtube.com/channel/
UCTwFKd3WeTpYRj6YQQ2ZstA 



Henk en Monique Tiebosch
De wereld rond

Lommel
Muziek (accordeon)
 

Henk Tiebosch speelt samen met zijn vrouw muziek op 
accordeon. Zij worden hierbij vergezeld door verrassende 
muzikale gasten. Op het programma staat volksmuziek 
van Argentinië tot Zweden!

Duur optreden:  45 à 60 minuten
Benodigde ruimte:  6 m²
Beschikbaarheid:  niet op dinsdag 28 mei 2019
 



Sustain
Cast on the Ocean

Lommel
Muziek (akoestisch/easy listening)

Sustain betekent ‘het naklinken van de muziek die 
zij brengen, lang nadat de laatste noten gespeeld en 
gezongen zijn’. Dat belooft! Sustain zorgt voor een 
krachtige balans van samen- en solozang met ingetogen 
en soms virtuoze piano- en gitaarimprovisaties. De groep 
kenmerkt zich door haar acoustic easy listeningmuziek 
met een zweem van blues en folk, waarmee ze een geheel 
eigen invulling geven aan bekende en minder bekende 
nummers van vele artiesten!

Duur optreden:  1 à 1,5 uur
Benodigde ruimte:  10 m²
Beschikbaarheid:  in overleg met gastgezin

Voorproefje:
https://www.youtube.com/watch?v=_aApa4RY8fI 



Mireille Vaessen &  
Sam Pasternak
 
Lommel
Muziek (Franse chanson/pop/blues/country/…)

Mireille Vaessen (zang) en Sam Pasternak (gitaar) 
brengen voor u een gevarieerd repertoire van liedjes 
waar ze zelf blij van worden. Ze spelen eigenzinnige 
interpretaties van bekende nummers in verschillende 
stijlen, zoals ‘Boum’ (Charles Trenet), ‘Libertango’ (Grace 
Jones), ‘Gelukkig zijn’ (Raymond), ... Samen muziek 
maken is het liefste wat ze doen. Misschien binnenkort bij 
u in de huiskamer?

Duur optreden:  1 uur
Benodigde ruimte:  plaats voor 2 personen (zang  
   en gitaar)
Beschikbaarheid:  niet op vrijdag 24 mei 2019

Voorproefje:
http://www.voormina.be/fragmenten.html 



Skratt

Mol
Muziek (pop/rock)
 

Skratt is een folk Balkanband. Zeven muzikanten en 21 
instrumenten brengen muziek uit alle windrichtingen. 
Opzwepende ritmes, vrolijke deuntjes, breekbare liedjes 
en pittige nummers met een twist.

Duur optreden:  1,5 à 2 uur
Benodigde ruimte:  10 m² (plaats voor 7    
   personen)
Beschikbaarheid:  2 juni 2019

Voorproefje:
https://vi.be/skratt
 



Tequila Sunset
Toverdrank

Mol
Muziek (pop/jazz/rock/lounge)
 

Kies uit een selectie van meer dan 100 liedjes uit het à 
la carte menu. Met Tequila Sunset reis je mee door de 
warmte van Calypso boardwalks naar de diepe intensiteit 
van Scarborough fairs, via de sixties van Johnny Cash, 
recht naar de Summer in the city. Je geniet van een 
cocktail van Gainsbourg met een vleugje ABBA en een 
schijfje Paul Simon. Je mijmert mee over de Lichtjes van 
de Schelde naar dat Kleine café aan de haven. Met de 
Boots van Nancy Sinatra leg je lekker makkelijk 500 Miles 
af, om comfortabel aan te komen bij onze elektrische 
vrienden van Tubeway Army. Tegen het einde van de 
reis, keer je met fijne herinneringen en een lekker gevoel 
huiswaarts.

Duur optreden:  ongeveer 2 uur
Benodigde ruimte:  12 m²
Beschikbaarheid:  in overleg met gastgezin



Arno Tablo
Vingervlugheid of magie?

Mol
Goochelen

 

Heb je jezelf al eens afgevraagd wat ECHT mogelijk 
is? In deze 1,5 uur durende show zie je vingervlugge 
trucs en dingen waarvan je jezelf gaat afvragen of dat 
wel mogelijk is. Het is een show die zeer breed gaat. 
Dagdagelijkse voorwerpen, kaarten, munten, touwen tot 
zelfs eeuwenoude Chinese ringen en mentalisme komen 
aan bod.
Arno Tablo is een jonge goochelaar die al meermaals 
in de prijzen viel met zijn trucs (zilver op het Vlaams 
kampioenschap in 2016, 2017 en 2018).
 

Duur optreden:  1 à 1,5 uur
Benodigde ruimte:  plaats voor 1 artiest + tafel
Beschikbaarheid:  van vrijdag 24 mei tot zondag  
   2 juni 2019

Voorproefje:
https://www.facebook.com/Arno-Tablo-
Magic-274888302961996/
https://www.youtube.com/channel/
UCqwnLPBTJBNX8LfCwwfnU5w



DECOLORES
Een gezellige avond met accordeon

Mol
Muziek (Nederlandstalige meezingers)
 

Accordeongroep Decolores spoort het publiek aan om met 
hen mee te zingen. Ze brengen zelf zangboekjes mee. 
Liedjes die zij brengen zijn bijvoorbeeld ‘La Paloma’, ‘O 
Heideroosje’, ‘Marina’, ‘Heb je even voor mij’ en ‘Kom van 
dat dak af!’ Eén voor één nummers die overal onmiddellijk 
worden meegezongen.

Duur optreden:  2 x 1 uur (met 20 minuten   
   pauze)
Benodigde ruimte:  5 m²
Beschikbaarheid:  van vrijdag 24 tot dinsdag 28  
   mei 2019



Maple Street

Mol
Muziek (pop/rock)
 

Maple Street is een veelzijdige coverband die nummers 
op een eigen intieme manier brengt. Door hun jarenlange 
muzikale samenwerking zijn ze helemaal op elkaar 
ingespeeld. En dat voel je. Met een minimum aan 
instrumenten en een aantal mooie zangstemmen brengen 
ze nummers van de jaren ‘70 nu tot leven. 
 

Duur	optreden:		 2	x	45	minuten	(flexibel)
Benodigde ruimte:  min. 12 m²
Beschikbaarheid:  vrijdag 24 mei - zondag 2 juni

 
Voorproefje:
https://www.facebook.com/MapleStreetBand/



GosH!
GosH! in de living

Mol
Muziek (pop/rock)
 

Ooit begonnen als een akoestische band speelt GosH! 
sinds 1,5 jaar voornamelijk elektrisch, zonder haar roots 
te vergeten. GosH! heeft al een aantal optredens rond 
Kempische kerktorens op zijn actief. Patty (zang) heeft in 
het verleden regelmatig akoestische sets gebracht, Manu 
(bas) en Bert (gitaar) hebben een luidruchtig verleden bij 
metalbands, Sam drumt de pannen van het dak. Verwacht 
echter geen ruige muziek, maar melodieuze pop/
rocksongs met hier en daar een scherp randje. Drums en 
versterkers laten ze thuis zodat u geen last krijgt met de 
buren.

Duur optreden:  1 uur
Benodigde ruimte:  5 m²
Beschikbaarheid:  van 24 mei tot 31 mei 2019,  
   niet op 26 mei 2019
 

Voorproefje: 
https://gosh3.bandcamp.com/releases
www.gosh.jimdosite.com



Louis B Burrows 

Mol
Muziek (pop/rock)

Louis B Burrows is een jonge, beloftevolle singer-
songwriter uit de heuvels van midden-Engeland. 
Gevormd door zijn ervaring als straatmuzikant en door 
de liefde naar België gebracht, brengt hij nu sfeer in de 
Kempense huiskamers. Louis heeft zich vooral toegelegd 
op folk en country, maar een vleugje punk is nooit veraf. 
Naast zijn onmiskenbare Britse roots brengt hij ook zijn 
aanstekelijke enthousiasme naar jouw buurt.

 
Duur optreden:  1 à 2 uur
Benodigde ruimte:  4 m²
Beschikbaarheid:  weekdagen na 17 uur en in het  
   weekend

Voorproefje:
www.louisbburrows.com
www.facebook.com/louisbburrowsmusic

© Anna Collart



Benny’s Jazzquartet

Mol
Muziek (jazz)

Benny’s Jazzquartet brengt erg toegankelijke instrumentale 
jazzmuziek. Zowel ingetogen jazzstandards als opzwepende 
latin, zowel Django als Miles, zitten in hun repertoire. Je 
hoeft geen jazzkenner te zijn om hun muziek te smaken. 
Integendeel, je zal eerder verrast zijn dat vele van de 
melodieën je bekend in de oren klinken.

Duur optreden:  2 x 1 uur
Benodigde ruimte:  8 m²
Beschikbaarheid:  van vrijdag 24 mei tot woensdag  
   29 mei 2019

Voorproefje:
www.bennysjazzquartet.be



Lieven Van Vaerenbergh
‘Chan-Song’ 

Mol
Muziek 

Stemmige, intimistische  luisterliederen, stilistisch 
verwant met de ‘kleinkunst’.
Lieven Van Vaerenbergh speelt op gitaar en zingt eigen 
Nederlandse hertalingen van bekende (en minder 
bekende) Franse chansons en Engelse songs.

Opmerking: Gezien het om ‘luisterliederen’ gaat waarbij 
de tekstinhoud primeert is het belangrijk dat het publiek 
tijdens het optreden stilte en aandacht kan bewaren.
 
 
Duur optreden:  2 x 50 minuten
Benodigde ruimte:  4 m²
Beschikbaarheid:  niet op vrijdag 24 en 31 mei   
   en zaterdag 1 juni 2019



Wivine & Lieven
‘muzische momenten’ 

Mol
Muziek/poëzie

Een intimistisch, warm, poëtisch, kunstzinnig programma 
van fijne eigen gedichten van Wivine Vanmechelen die 
vloeiend verweven worden met eigen hertalingen van 
Franse chansons, gezongen en op gitaar gespeeld door 
Lieven Van Vaerenbergh. Gedichten en liederen die heel 
dicht bij het leven staan. Fijngevoelig, diepzinnig en 
tegelijk zacht toegankelijk.

Opmerking: Gezien het om ‘luisterliederen’ en gedichten 
gaat waarbij de tekstinhoud primeert is het belangrijk dat 
het publiek tijdens het optreden stilte en aandacht kan 
bewaren.

Duur optreden:  2 x 50 minuten
Benodigde ruimte:  4 m²
Beschikbaarheid:  niet op vrijdag 24 en 31 mei   
   en zaterdag 1 juni 2019 



Negative Nancy & The 
Moodswings

Mol
Muziek (blue grass)
 

Levendig en puur brandt het vuur in deze jonge, 
akoestische band. Ontwapenend met 27 snaren en 
4-stemmige harmonie pakken ze u mee. Bluegrass als 
basis, het leven en de liefde als speelveld. Eigen werk, 
vereigende covers en traditionals; van hielenstampers tot 
tranentrekkers. Gordels los, hier komt Negative Nancy & 
The Moodswings!

Duur optreden:  2 x 40 minuten
Benodigde ruimte:  10 m²
Beschikbaarheid:  van zondag 26 mei tot zondag  
   2 juni 2019

Voorproefje:
www.nn-and-the-moodswings.com




