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19.00 uur 
State of the Art door Gwen 
Cresens
 
New Generation Nolle Ghoos 
& Lowie Vercammen 
 
 
20.00 uur 
Festivalconcert met: 

TOEAC (NL) 
 
Ludo & Seppe Mariën (BE) 
 
Fred Guichen &  
Sylvain Barou (FR) 
 
Anne Niepold &  
Alfama Kwartet (BE) 
 
 

Op 26 februari kan je in CC De Adelberg gaan kijken naar het accordeonfestival Accordeon Folie. De accordeon 
doet vaak denken aan wat oubollige muziek in een bruin cafeetje. Wij spraken met Phebe Swinnen, amper 12 
jaar en accordeoniste. Zij stoft het imago van de accordeon af en geeft een nieuwe, frisse blik op dit bijzondere 
muziekinstrument.

Kan je iets over jezelf vertellen?
In september startte ik in het eerste middelbaar de opleiding STEM (techniek, wetenschappen en ICT).  Na de 
schooluren volg ik tekenles, dansles, notenleer en pianoles en ik ben ook lid van de Chiro. Maar mijn meest 
opmerkelijke hobby is misschien wel accordeon spelen. Ik ken in mijn omgeving geen jonge accordeonisten. 
Mijn leeftijdsgenoten kiezen vaak voor gitaar, piano of viool. Jammer, want de accordeon is een veelzijdig 
muziekinstrument, je kan er veel muziekstijlen op spelen en het heeft een unieke klank. 

Vanwaar jouw interesse om accordeon te spelen?
De liefde voor de accordeon zit een beetje in onze familie. Mijn opa luister heel graag naar accordeonmuziek en 
mijn mama (Heidi Torfs) speelde vroeger zelf nog. Zo leerde ik het instrument kennen en groeide mijn interesse om 
het zelf te leren spelen.

Volg je lessen of ben je bij een accordeonclub?
Twee jaar geleden speelde ik bij accordeonclub Frizzante in Kerkhoven. Ik was echter de enige tiener tussen 
gevorderde accordeonisten, dat was best een uitdaging. Het werd bovendien steeds moeilijker om de repetities 
te combineren met mijn schoolwerk. Nu krijg ik privéles van Katie van Och. Katie speelde vroeger zelf heel 
vaak accordeon. Je hebt haar wellicht ergens in Lommel eens aan het werk gehoord. Ze geeft mij elke 
woensdagnamiddag les, daarnaast oefen ik op mezelf nog 2 à 3 keer per week. 

Is het moeilijk om accordeon te leren spelen?
Accordeon leren spelen is inderdaad niet zo gemakkelijk.  De kant waarop je de melodie speelt, heeft een 
pianoklavier (toetsen) of een knoppenklavier (knopaccordeon). De kant waarop je de basen en het ritme speelt, 
bestaat vaak uit (kleinere) knoppen. Je bespeelt tegelijkertijd beide kanten. Bij de partituur heb je dan ook meestal 
één notenbalk met de bassen erboven. Katie leert mij steeds een liedje dat ik dan de volgende twee weken oefen, 
tot ik het onder de knie heb.  Sommige liedjes zijn heel moeilijk om op twee weken te leren. Het vraagt extra 
oefening en doorzetting. We wisselen daarom af met gemakkelijke nummers, zo leerde ik onlangs het Smurfenlied.

Welke nummers speel jij het liefst?
Ik speel heel graag liedjes van deze tijd, hits die nu op de radio te horen zijn. Maar ook volksliedjes zoals Daar bij die 
molen blijven leuk om op accordeon te spelen. Katie laat mij steeds zelf de nummers kiezen. Van moderne liedjes 
zijn vaak geen partituren te vinden voor accordeon. Mijn mama laat ze soms speciaal door iemand uitschrijven.

Is er een (bekende) accordeonist naar wie je opkijkt?
Ik ben fan van de Vlaamse zanger/accordeonist Mathias Lens (The Sunsets en winnaar Eerste Prijs Accordeon op de 
Axion Classics-wedstrijd in 2005). Hij volgde nog les op de Academie van Mol, o.a. bij Ludo Mariën die op het festival 
in De Adelberg zal spelen samen met zijn zoon Seppe. Er werd mij eens gevraagd om tijdens een opendeurdag 
samen met Mathias op te treden. Jammer genoeg kon dat uiteindelijk niet doorgegaan. Wel trad ik al eens op 
tijdens de braderij in Lommel-Centrum en op het pensioenfeest van mijn opa. Toch koester ik nu geen ambitie om 
vaker op te treden. Misschien later wel. Voorlopig speel ik alleen voor mijn mama, zij zit altijd naast mij wanneer ik 
repeteer.

Wat vind je ervan dat Lommel uitpakt met een accordeonfestival?
Het is fijn om te horen dat er aandacht is voor de accordeon. Het festival is uniek in de regio en heeft een mooie 
affiche met topartiesten uit binnen- en buitenland. Het lijkt me de moeite om hen live aan het werk zien. Het wordt 
vast een sfeervolle en fijne muzikale avond.  


