Programma culturele site De Meet
september 2013- augustus 2014

Voorwoord
De programmatie voor 2013 loopt op zijn einde. Het optreden van Wigbert van 14 december is dan ook de laatste realisatie van de vorige programmatieploeg. We sluiten het jaar
met mooie herinneringen aan optredens van Jan De Wilde en
combo, De Stresskonijnen en Theatergroep Berlebuize en het
Pascal Mohy-trio met Melanie de Biasio.
Sinds juni is een nieuw beheersorgaan samengesteld. Er zijn
heel wat nieuwe gezichten en het was boeiend om samen
de programmatie voor 2014 voor te bereiden. Ook willen we
de programmatie in de toekomst laten samenlopen met die
van de andere culturele zalen, zodat we vanaf nu van september tot augustus zullen programmeren. Ook willen we de
programmatie in de Klaroen (en zijn opvolger) uitgebreider
voorstellen in een uitneembaar katern. En vanaf nu zullen we
ook via facebook regelmatig meer informatie verstrekken. U
vindt ons op www.facebook.com/culturelesitedemeet.
We zijn fier om u het programma voor de eerste jaarhelft van
2014 voor te stellen. Ook nu bieden we zeer verschillende
optredens aan, zodat iedereen aan zijn trekken kan komen.
Voor toneel kozen we een vaste waarde met een voorstelling
van “Damiaan” door de Gentse acteur Jo De Caluwé. Met
het optreden van het Ivan Paduart Trio krijgen de jazzliefheb-

bers opnieuw een voorstelling van de bovenste plank. Op 5
april programmeren we Johan Verminnen, een referentie in
de kleinkunst. Hij brengt ons samen met 2 andere topmuzikanten een bijzonder optreden, die de link tussen Brussel en
zijn huidige woonplaats Hansbeke centraal stelt. En tenslotte
komt ook de jeugd aan bod met een akoestische set van The
Difference en Hugo’s Cousin in het voorprogramma.
Nu gaan we op zoek naar voorstellingen voor het volgende
werkjaar 2014-2015. Als beheersorgaan willen we de Meet
verder op de kaart zetten met leuke voorstellingen op maat.
Graag staan we open voor alle suggesties.
Ook willen we de vele verenigingen en instanties bedanken,
die de Meet gebruiken voor hun activiteiten. Suggesties van
hun kant zijn ook altijd welkom.
We hopen u te mogen ontmoeten op een van onze volgende
voorstellingen.
Namens het beheersorgaan,

Eddy Matthys
Voorzitter

Zaterdag 14 december 2013
20.00 uur – 15 euro

Zaterdag 8 februari 2014
20.00 uur – 10 euro

Zaterdag 8 maart 2014
20.00 uur – 18 euro

Wigbert: Optreden
‘Niet gewoon’

Jo De Caluwé:
Damiaan

Ivan Paduart Trio

Wigbert, singer-songwriter van het zuiverste water en grossier in prachtige Nederlandstalige liedjes, stelt deze avond
zijn CD ‘Niet Gewoon’ voor. Nederlandstalige rootspop waar niet zelden
een ontspannen swing in zit. Verwacht u
aan een ontwapenende en ontroerende
voorstelling, gekruid met een lekkere
groove of heupwiegende twist in de vingervlugge gitaarvingers. En altijd met
een groot hart voor het publiek.

Scherend langs de historische feiten
en interessante anekdotes, vertelt de
gestorven Damiaan de gebeurtenissen
vanuit zijn gevoelsleven en zijn kijk op de
mens. Zijn lijden is voorbij en hij is in de
hemel. Hij kan op veel momenten in het
stuk wat badinerend, lichtvoetig, monkelend de dingen beleven en in hard contrast plaatsen met z’n “God, hoe is zo
iets mogelijk” verleden.

We hebben een jazz-reputatie hoog te
houden in De Meet. Ook dit jaar willen
we niet onderdoen
en ligt de lat opnieuw hoog.

Twintig jaar is Wigbert al onderweg en
ondertussen bevat zijn songboek heel
wat parels en radioklassiekers als ‘Rob’,
‘Johanna/Joey’ en ‘Ebbenhout Blues’.
Liedjes over verlangen, vinden en weer
verliezen, verhalen vol relativerende humor en menselijke weemoed.
Met hem treden ook klassebak Werner
Lausher op bas en grootmeester Peter
Lesage op. Deze laatste is ook bekend
van Moiano en als sidekick van Flip
Kowlier aan de klavieren.

De mens op een ziek stuk van de wereld, Molokaï, meer bepaald het “stuk of
wat vierkante kilometer grote Kalawoa,
de natuurlijke gevangenis, een landtong
omringd door ruwe zee aan drie kanten
en aan de vierde kant zwarte klippen”.
Daar “werkt” hij voor zijn mensen. Veel
lukt, maar er zijn evenveel tegenslagen
en er is onbegrip. In het stuk zien we zijn
woede uitbarstingen en de verwijten die
hij krijgt van zijn overste en van de president van de gezondheidszorg.
De acteur in “Damiaan” springt in het
stuk van heden naar verleden, speelt,
vertelt, is betrokken in het verhaal, dan
weer beschrijvend, van grote emoties tot
afstandelijk realisme.
De hertaling en bewerking van dit stuk
werd gemaakt door Jo Decaluwé die de
monoloog speelt.
Hij liet zich voor de verhaallijn inspireren
door de Amerikaanse toneelauteur Aldyth Morris die al sinds 1970 met allerlei
studies en verhalen werkt rond Damiaan.

Sinds Ivan Paduart startte met “Aftertouch”(1990), de Fusion-debuutband,
heeft de man een indrukwekkend parcours afgelegd, een volledige eigen stijl
en vooral veel aanzien ontwikkeld in de
Europese Jazz-sien. Een brede waaier
aan muzikanten stellen zijn pianostijl
bijzonder op prijs. Richard Galliano,
Claude Nougaro, Toots Thielemans en
Deborah Brown zijn maar een paar zinderende namen met wie hij samenwerkt.
Een trio is de favoriete bezetting van Ivan
Paduart en tegelijk ook de manier waarop hij jullie voor zich zal winnen tijdens
zijn concert in De Meet. Laat je onderuit
zakken, en vooral, geniet van dit heerlijke
trio.
Ivan Paduart: piano en componist, Philippe Aerts: double bass, Hans Van Oosterhout: drums.

Met bemoedigende woorden van Toon Hermans
werd de jonge Verminnen in 1969 laureaat van het
tv-gala ‘Ontdek de Ster’ en sindsdien viel het nooit
meer stil. Door de combinatie van talent, gedrevenheid en de kameraadschappelijke samenwerking
met de betere muzikanten en artiesten (waaronder
Raymond Van het Groenewoud en Stef Bos) is Johan Verminnen al gauw uitgegroeid tot een onmiskenbaar boegbeeld in de Nederlandstalige muziek.

Zaterdag 5 april 2014 – 20.00 uur – 18 euro

Johan Verminnen & Duo

Met Johan Verminnen & Duo presenteert De Meet
u een avondvullend chansonprogramma van Johan
Verminnen met begeleiding van twee excellente
muzikanten. Op het menu staat een evenwichtige
greep uit zijn rijk gevulde repertoire vol hits en pakkende parels. Van ‘Laat me nu toch niet alleen’,
‘Brussel’, ‘Mooie Dagen’, ‘Ik wil de wereld zien’,
‘Rue des Bouchers’, ‘Zingen tot morgenvroeg’ tot
prachtnummers van anderstalige voorvaders en
anderen.
Chansonier Verminnen en zijn twee kompanen:
groots in ’t klein.
Johan Verminnen: zang, Bert Candries: gitaren, Leo
Caerts jr.: klavier.

Eind 2012 werd The Difference gevraagd om het
voorprogramma te verzorgen van Blaze Bayley
(Bayley vergaarde vooral zijn bekendheid als zanger van Wolfsbane en later van Iron Maiden).
Uiteraard zag de band dit volledig zitten. Er was
echter een niet onbelangrijk detail.
Of The Difference hun stevige metalsongs ook éénmalig akoestisch zou kunnen brengen? Blaze toerde namelijk met een akoestisch repertoire.

Zaterdag 3 Mei 2014 – 20.00 uur – 8 euro

The Difference akoestisch

The Difference nam de uitdaging aan en ging aan
het werk om de bestaande songs te herwerken tot
akoestische songs. Langzaam maar zeker kwam
het besef dat de nummers helemaal zo slecht niet
klonken. Het eerste akoestisch optreden werd dan
ook een succes en verschillende optredens volgden. Pianist Franky De Mangelaere werd gevraagd
om de band te versterken, hij bleek al snel een onmisbare schakel tijdens de akoestische shows.
In het voorprogramma staat Hugo’s Cousin, een
vrouwelijke singer-songwriter met fluwelen stem die
een verfrissende mix van indie pop en folk brengt.
De perfecte start van een verrassende akoestische
avond....
The Difference: Gerd Hanssens: zang, Steven Mervielde: bass, Steven Van Hyfte: gitaar, Ruben Dhaene: gitaar, Kristof Ingels: drums

uit·schie·ter de; m,v -s
iets dat opvalt door kwaliteit
Liefhebber van podiumkunsten? Ook dit seizoen word
je in het Meetjesland getrakteerd op een breed en
gevarieerd aanbod! Keuze genoeg dus, maar misschien
wringt daar het schoentje? Het is immers niet altijd
makkelijk om door het bos de bomen te zien en te
kiezen uit het ruime aanbod…
Geen nood, het label UITSCHIETER wijst je de weg!
Met dit label worden relatief onbekende voorstellingen
in de kijker gezet. Voorstellingen die misschien niet
onmiddellijk een belletje doen rinkelen, maar absoluut
de moeite waard zijn! UITSCHIETER helpt je gericht
een keuze te maken en nodigt uit tot ontdekken. Mét
een gerust hart, want alle voorstellingen werden
afzonderlijk geselecteerd door de Meetjeslandse
programmatoren. Kwaliteit gegarandeerd!

Je vindt UITSCHIETERS op podia in het hele
Meetjesland. Surf naar www.uitschieter.be voor alle
voorstellingen en lees er meer over in de aparte folder.
PARTNERS:
GC Aalter * CC Den Hoogen Pad (Adegem) * GC De Bijenkorf
(Assenede) * CC De Herbakker (Eeklo) * muziekclub N9 (Eeklo)
* CC Evergem – Stroming * GC De Klaproos (Landegem) *
Culturele site De Meet (Sint-Jan-in-Eremo)
‘UITSCHIETER’ is een gezamenlijk project van de Meetjeslandse podia
en COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland).

Praktische informatie
Reservatie tickets:
> per e-mail naar demeet@sint-laureins.be;
> telefonisch op het nummer 09 218 76 48.
U krijgt bij bevestiging van uw reservatie een mail
waarin het rekeningnummer vermeld staat waarop het
verschuldigd bedrag moet overgeschreven worden.
Het gewenste aantal tickets zal de avond van de
voorstelling aan de kassa klaarliggen. Niet gebruikte
tickets worden na afloop niet geruild of terugbetaald.

Meer informatie over de programmatie en de culturele
site ‘De Meet’ vindt u op www.sint-laureins.be en
www.culturelesitedemeet.be en
www.facebook.com/culturelesitedemeet.
Culturele site ‘De Meet’
Sint-Jansstraat 22
9982 Sint-Laureins (Sint-Jan-in-Eremo)
Het programma van de culturele site ‘De Meet’ is samengesteld door het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum. Het beheersorgaan bestaat uit
volgende personen: Jelle Boelens, Carlos Bonamie, Godfried Claeys, Lucas

Abonnementsformule
Een abonnement stelt u zelf samen en bestaat uit minimum drie, vrij te kiezen, voorstellingen. Per gekozen
voorstelling krijgt u 2 euro korting op de ticketprijs die is
aangegeven in de programmabrochure. Als u voor een
abonnementsformule kiest, stuurt u een mail naar demeet@sint-laureins.be met daarin de voorstellingen van
uw keuze vermeld (minimum 3).

De Clerck, Luc Groosman, Jozef Maenhout, Eddy Matthys-De Zutter, Robert
Soberon, William Van Vooren, Magda Verminck, Mark Wulfrancke.

