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Alles Goed! vanuit Poperinge!

Vanaf maandag 19 juli op Focus & WTV. 

Lorenzo verwelkomt je in Poperinge

en brengt allerlei leuke tips voor een zalige West-Vlaamse zomer! 

Hopteler en brouwer Joris Cambie, maker van het kookboek ‘Zwiegen en Eten’ 

Glenn Neyens, muziek met de band Ratmosphere en nog zoveel meer!

Van maandag tot en met donderdag,

net na het nieuws op Focus & WTV!
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OOSTENDE THEATER AAN ZEE

Lijfstroom is een online muziek-

kanaal dat vorige zomer het le-

venslicht zag op Facebook en

YouTube. Het concept: in ver-

schillende afleveringen komen

uiteenlopende jonge bands hun

kunnen tonen aan het brede pu-

bliek. Denk aan de legandarische

muziekshows Later… with Jools

Holland op de Britse BBC. “Lijf-

stroom ontstond in de schoot van

Zomer in O. en kreeg dit voorjaar

een verlengstuk met een muziek-

magazine, waarin reportages en

livesessies – zonder publiek, wel-

iswaar – elkaar afwisselden”,

duidt Lode Pauwels van vzw De

Zwerver. “Nu komt er dus een

nieuwe reeks Lijfstroom XL-ses-

sies mét publiek op Theater Aan

Zee. Hiervoor wordt de NMBS-

loods langs de Konterdamkaai

omgebouwd.” 

KRUISBESTUIVING

Naast TAZ en De Zwerver werken

ook vzw Klein Verhaal, jeugdhuis

OHK en cultuurcentra KAAP en

De Grote Post aan Lijfstroom

mee. Van 31 juli tot en met 4 au-

gustus zullen elke avond vier

bands van uiteenlopende genres

op het podium staan. Gastheren

van dienst zijn Oostendenaars

Sam Ecker en Daan Borloo van

het performancecollectief Club

Jaecques. “Drie jaar geleden wa-

ren we met ons hoorspel Titanic

Airlines een eerste keer te gast op

TAZ”, vertelt Daan. “Nu staan we

hier als host om de bands te inter-

viewen en een muzikaal parcours

uit te tekenen. In totaal passeren

twintig groepen de revue. Daar-

van komen Kookaburra, Rat-

mosphere, Barno Koevoet & The

Duijmschpijkers, Josephien, Le-

opard Skull, Siem Reap, Ventila-

teur en Krankland uit onze pro-

vincie. Kijk, Oostende is een vrij-

plaats voor nieuw muzikaal talent

en dat is altijd zo geweest. Het is

een stad waar veel mogelijk is en

waar een kruisbestuiving tussen

verschillende genres en kunstvor-

men plaatsgrijpt. Net dat willen

we met Lijfstroom ook bekomen.” 

200 MAN 

Lode Pauwels beaamt. “De bands

worden geselecteerd op, uiter-

aard, hun kunnen, maar ook op

hun relevantie, talent en het nog

niet té ver staan in hun ontwikke-

ling. Dat maakt het een ontzet-

tend boeiend geheel voor elk type

muziekfan, jong en oud.” 

Elke avond is er plaats voor 200

toeschouwers. Lijfstroom XL

wordt opgenomen en later dit na-

jaar uitgezonden op YouTube.

Info: www.theateraanzee.be.
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“Oostende barst van het talent”

_________

“In totaal
passeren
twintig
groepen de
revue in
diverse genres”
_________

Oostendenaars Dan Borloo (links) en Sam Ecker van performancecollectief Club
Jaecques zijn de gastheren van dienst op Lijfstroom XL. (foto Lijfstroom)

OOSTENDE Theater Aan Zee is niet compleet zonder

een flinke streep muziek. Er staan tal van interessante

optredens gepland zoals Andy & Karolien en Straks

gaat het jenever sneeuwen, maar ook Lijfstroom XL

verdient meer dan zo maar wat aandacht. Vijf avon-

den lang bestijgen vier talentvolle bands het podium

in ware Jools Holland-stijl. “Met onze showcase bena-

drukken we het muzikale belang van Oostende”, zegt

co-gastheer Daan Borloo. 

DOOR TIMMY VAN ASSCHE

Mediargus met docroom pdf


