do 1/8 en vr 2/8
20u
Café Koer
60'
gratis

De Propere Fanfare / Segun Ola

za 3/8 t/m vr 9/8
19u-22u

Place Musette

Café Koer
doorlopend
gratis

FRANS
CHANSON

BRUS | OOST

Op donderdag wordt het podium ingepalmd door De Propere Fanfare van de Vieze
Gasten. Op vrijdag door de bluesy Afro-Latin beats van Segun Ola.

—

Net als vorig jaar wordt Café Koer bij valavond omgetoverd tot Place Musette. Elke
avond, vanaf 19u, stapt een diverse groep straffe gastmuzikanten het podium op.
Met Franse chansons, folk, blues of country walsen zij samen met jullie de avond in.
Om 20u15 maakt het huisorkest van Place Musette
zijn opwachting, met in het kielzog een verrassende
muzikale gast. Huiszanger Derek wordt bijgestaan
door de virtuoze accordeonist Rony Verbiest. Mario
Vermandel aan de contrabas, Luc Vanden Bosch
op drums en Hans Van Oost op gitaar maken het
plaatje compleet.
In het kader van BRUS | OOST, een samenwerkingsproject
met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

— za 3/8
19u - Koen De Cauter & Rony Verbiest

Deze twee grootmeesters schitteren aan het Belgische muziekfirmament. Eerlijker
en rechter uit het hart wordt het niet. Ze swingen van manouche naar musette en
met grote klasse weer terug.

20u15 - Huisorkest met gast Maaike Cafmeyer

Maaike Cafmeyer ken je vooral van theater of televisie, maar op Place Musette
kruipt ze in de huid van haar favoriete alter ego, dat van zangeres.

— zo 4/8
19u - Sarah D’hondt & Gwen Cresens		

Sarah D’hondt vliegt al jaren van podium naar podium en rijfde onderweg de
Liesbeth List-prijs binnen. Deze nachtegaal zoekt en vindt haar weg in het Franse
chanson. Ze wordt geflankeerd door topaccordeonist Gwen Cresens.

20u15 - Huisorkest met gast Steven De bruyn		

Smoelschuiver pur sang, observator en notoir levensgenieter Steven De bruyn
begon eind jaren ‘80 mondharmonica te spelen. Dit kleine tuig zou zijn paspoort tot
de wereld worden en zo geschiedde. Steven maakte van het ‘noeneke’ zowaar een
sexy instrument en tast met bravoure de grenzen van de mondharmonica af.

— ma 5/8
19u - Mich Van Hautem & Erwin van Ligten

		

Mich Van Hautem brengt Brel, Piaf en andere muzikale goden moeiteloos tot leven.
Als muzikale duizendpoot combineert ze een fragiele en krachtige stem met een
eigen zwier en luchtigheid. Erwin van Ligten, meestergitarist uit Nederland, toont
zich van zijn meest veelzijdige kant.

20u15 - Huisorkest met gast Pieter-Jan De Smet
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PJDS houdt het in zijn eigen bio heel nederig; Pieter-Jan De Smet zingt, schrijft en
speelt wat gitaar. Hij is vader en echtgenoot en Gentenaar. Einde bio, maar zet ‘m
op een podium en hij ontpopt zich tot een rasperformer die je niet gauw vergeet.

— di 6/8
19u - André Cruyt - kwartet				

André Cruyt begon pas na zijn vijftigste op te treden, maar ondertussen is hij een
rasvertolker van Georges Brassens. Hij laat zijn publiek met open mond of brede
glimlach meegenieten. Met zijn warme stem voert deze geboren verteller je terug
naar de hoogdagen van het Franse chanson. Met dochter Cathy op dwarsfluit en
schoonzoon Sid op tweede gitaar en Mario Vermandel op contrabas.

20u15 - Huisorkest met gast Roel Van Bambost

Na jaren Miek & Roel toert Roel Van Bambost nu al een poosje solo, onder andere
met zijn programma Roel en de kleine revolutie. Hij brengt een mix van enkele
Miek & Roel toppers en gloednieuwe songs.

— wo 7/8
19u - Derek & Renaud 					

Derek & Renaud vertalen de poëzie van ‘poètes maudits’ Jotie T’Hooft en Arthur
Rimbaud in muziek. Ook de beeldende kunst van Léon Spilliaert en Michaël
Borremans laat dit duo op poëtische wijze weerklinken. Een gitaar, een viool, een
stem, een tweede stem, een wereld …

20u15 - Huisorkest met gast BJ Scott

		

De Amerikaanse BJ Scott woont al meer dan dertig jaar in Brussel. In Wallonië is
ze een ster als jurylid van The Voice Belgique met ook een radioprogramma bij
RTBF. Maar het is vooral haar kwaliteit als zangeres die je verstomd doet staan.
Niet zomaar een stem uit de duizend, wel een stem uit de miljoenen!

— do 8/8
19u - Bruno Deneckere & Luiz Márquez 		

Bruno schrijft en zingt met doorleefde stem zijn eigenste Americana-liedjes.
Zijn laconieke podiumhumor is stilaan legendarisch, wat ook kan gezegd worden
van Luiz Márquez. Deze Mexicaanse Belg tovert de meest betoverende klanken
en melodieën uit alles waar je zowat op kan blazen.

20u15 - Huisorkest met gast Patrick Riguelle		

Patrick Riguelle ontpopt zich in La vie est Riguelle op Klara als begeesterende
muziekkenner. Daarnaast blijft hij een uitstekend performer. Of het nu Aznavour is,
Brel, of Elvis Costello … Het rijtje muzikale helden dat hij meesterlijk vertolkt
is eindeloos.

— vr 9/8
19u - Vito			

Vito rijfde vorig jaar op TAZ de Jong Muziekprijs binnen. De band van singersongwriter Vito Dhaenens bracht ondertussen een zeer gesmaakte eerste ep uit,
‘Man With Feelings’. Live gaat de band op zoek naar de meest intense versie van
hun - naar eigen zeggen - ‘Belgicana’ liedjes.

20u15 - The Rolls		

Zanger-gitarist Derek speelt met zijn nieuwe band ‘the roll’ van de ‘rock-’n-roll’.
The Rolls zingen de woorden van Charles Bukowski, in eigen composities.
De gedroomde gitarist voor deze band is Bruno Deneckere, dit keer op elektrische
gitaar. De ritmesectie bestaat uit Mario Vermandel en Tony Gyselinck, jazzcats die al
een leven lang samen spelen.
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