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Maandblad van de Honky Tonk Jazz Club vzw
Verschijnt niet in juli en augustus
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Afgiftekantoor Dendermonde 1
Verantwoordelijke uitgever: Mon Heuvinck
Secretariaat: Leopold II laan 12A
9200 Dendermonde
Hoofdredacteur: Mon Heuvinck
Lidgeld (inclusief info)
10 euro/persoon - 15 euro/koppel
Rekeningnummer BE49 4428 6650 5171
Inlichtingen en reservaties:
Mon Heuvinck: 0478 92 82 70
Aimé Braeckman: 052 21 63 85
E-mail: info@honkytonk.be
reservering@honkytonk.be

2017 was indrukwekkend en druk, te druk.
Onder andere de confrontatie met de Stad betreﬀende het
gebruik en de toewijzing van leegstaande bunkers rond de
club nam enkele vergaderingen in beslag, en resulteerde in
een ontgoocheling, maar ... nieuwe ideeën zijn in de maak.
Een overdadig kalenderaanbod met weliswaar schitterende
bands, goed voor de genieters en het eigen archief maar een
beetje nefast voor de gezondheid van sommige vrijwilligers.
In 2018 gaan we voor ietsje minder, zoals vroeger
gebruikelijk willen wij het houden op maandelijks ongeveer
twee concerten met traditiegetrouw schitterende New
Orleans- en Bluesartiesten.
Door één of andere omstandigheid kon het Kerst- en/of Nieuwjaarsconcert, naar goede gewoonte voorbehouden
aan Norbert Detaeye, niet doorgaan. Echt spijtig, een hiaat, maar uitgesteld is zeker niet verloren.

Op dus naar 2018 !
Als je de Honky Tonk agenda bekijkt dan ziet die er niet simpel
uit:
Een internationale band rond trompettist Joris de Cock; Doc
Houlind uit Denemarken; Dana Gillespie uit de UK met haar
volledige London Blues Band; Tuba Skinny uit NO, waar wij al
3 jaar naar uitkijken, dit zijn een stel jonge mensen die het
straatleven in French Quarter nieuw leven hebben ingeblazen.
Op zondag 13 mei 2018 in Honky Tonk - 20.30u, is
uitverkocht, maar diezelfde dag vanaf 14 tot 18u zijn ze voor
2 sets hoofdattractie op de JazzBattaklang. Dit ter informatie.
Voeg daar voor 2018 nog de meest indrukwekkende NOdrummer Gerald French en de ”Ascona-band” van Bob
Culverhouse (met Luc Van Hoeteghem) aan toe en het jaar
2018 kondigt zich alweer stralend aan.
Warme wensen voor 2018 aan al onze jazzvrienden ...
vanwege het bestuur en medewerkers.

met financiële steun van

JOkke sCHreurs kWarTeT
vrijdag 19 januari 2018
Honky Tonk Bunker
aanvang: 20u
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CC Belgica
Wannes In JaZZ
Wannes Van de Velde is in Nederlandstalig België vooral bekend als bard en liedschrijver, veel
minder als componist. Nochtans hebben Wannes en de zijnen, denk maar aan Walter Heynen,
een schat aan schitterende composities afgeleverd, die ook zonder tekst moeiteloos overeind
blijven.
Jokke Schreurs wil met zijn quartet dit aspect van Wannes speciaal belichten. Jokke Schreurs
is bekend als gitarist en vertolker van muziek van Django, maar nu Wannes dus.
Wat zou er gebeurd zijn als Django Wannes had kunnen kennen? Dit misschien...
Wannes in jazz is de ideale kennismaking voor Wannes-liefhebbers die niet zoveel van jazz
kennen én een kick voor jazzliefhebbers die op een andere manier van de muziek van Wannes
willen genieten.

Info & tickets: www.ccbelgica.be
Leden van de honky tonk jazzbunker krijgen een reductietarief van 11 €.
Hier vinden jullie een uitgebreid artikel over dit project:
http://www.ccbelgica.be/mediastorage/FSDocument/827/ArtikeluitmagazineFolk.pdf

nog onlangs

Heeft u ooit al een staande ovatie vanaf het eerste nummer meegemaakt ? Ik niet !
Het gaat hier natuurlijk over het optreden van de Ginger Pig Band in Honky Tonk (25/11/2017). Dit was jaren geleden
dat alles zo perfect samenviel: een bomvolle bunker tof volk, een aanvaardbare warmte, een uitstekende klank (Albert
met veel dank), en een band uit Northampton in de UK, waar Amy Winehouse vaak op café kwam in de Black Bottom
Club. Drie dagen niet geslapen maar heerlijk gedroomd.
Mon

een afscheid: e Jeggpap Jazzband

Jeggpap bestaat niet meer. Ze hebben hun naam in hun bunker “Honky Tonk”, die zij gesticht hadden, afgelegd. Een
mooie symbolische handeling na meer dan 50 jaar musiceren.
Aangezien de band in zijn meer dan 50-jarig bestaan 2 periodes heeft gekend: e Jegppap new Orleans Jazz Band
en Jegppap Jazzband was het voor mij als voorzitter in Honky Tonk niet gemakkelijk een totaal beeld te schetsen
van hun muzikale carrière. Voor dat totaal beeld verwees ik naar hun opmerkelijke geschiedenis, beschreven in het
prachtige boek “50 jaar Honky Tonk Jazzclub Dendermonde” (256p/kleur).
Voornamelijk werd dus de carrière van meester-drummer miel Leybaert, 55 jaar onafgebroken bij zowel de New Orleans als de Swingband, op ludieke wijze uit de “schilders” doeken gedaan.
Vanzelfsprekend ontbrak on stage de New Orleans inbreng uit de eerste 40 jaar, maar dat werd gepast opgelost met
het fuifnummer uit die tijd “Ice Cream”. De legendarisch geworden drumsolo van Miel Leybaert sloot de avond gepast
af. Een wijs einde van de legendarische band.
Honky Tonk dankt Jeggpap !
Mon
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HIDeaWay (B)
Zaterdag 27 januari 2018
Honky Tonk Bunker
aanvang: 20u30

Line up:
Ralph Bonte – slide a rhythm gitaar, lead vocal
Jean-Marie Herman – solo gitaar
Johan Guidee – drum
Eric Vandekerckhove – bass, backing vocal
Geeraard De Groote – sax, percussie, backing vocal
Patrick Cuyvers – hammond, keuboard, backing vocals

Hideaway de vlaamse bluesband (met Brugse roots) bestaat reeds meer dan 30 jaar.
Na drie studio cd’s bracht de groep bij hun twintig jarig jubileum een langverwachte
live-Cd uit. Titel van de plaat is: 76’51” LIVE, duidend op het aantal minuten muziek
die op de plaat staan. Diverse fans hadden al vaak aangestuurd op een live-plaat.
Blijkbaar is Hideaway live net nog iets beter dan op (eerder uitgebrachte) Cd’s. De
groep kan buigen op een lange en avontuurlijke geschiedenis waarbij ze bijna in elke
parochie van het land gespeeld hebben. De groep begeleidde ook menig Amerikaans
artiest die in de lage landen kwam toeren.
In 2012 wonnen ze de Belgian Blues challenge. Winnen in deze wedstrijd betekende
meteen een vrijkaart naar de European Blues challenge. Die ging in 2013 door in
Toulouse (Fr). Met twintig landen stonden ze in de wedstrijd. Uiteindelijk behaalden
ze de vijfde plaats, waarmee ze dik tevreden waren. Het buitenland is echter geen
vreemde voor de groep. In het verleden speelden ze al concerten in Frankrijk, Nederland, Zwitserland, Spanje, Canada en Zweden en gezien het groot succes, zal dat
wel niet de laatste keer zijn. Op 12 maart 2015 mochten zij de openingsavond voor
de European Blues Challenge in Brussel op gang schieten in de Ancienne Belgique !

THe neW OrLeans rOOf JaZZmen (B-NL)
Zaterdag 3 februari 2018
Honky Tonk Bunker
aanvang: 20u30

Buddy Bolden, Bunk Johnsson, George Lewis, Ken Colyer, Barry Martin, Pierre
Claessens, Rudy Ballieu en Bert Heuvinck. Dit zijn namen die met stift staan aangeduid in onze jazzboeken of zet maar de REVIVAL-lijn die Vlaamse Jazzclubs in
Klein-Willebroek (Kamiel), Gent (Denise en Etienne), Kortrijk, Lendelede en vele
jazzkroegen hebben gevolgd.
Zoals in één van onze vorige info’s gemeld, werd deze traditionele jazztak, ter gelegenheid van “Honderd jaar jazz in België” op de klassieke zender Klara, niet eens
vermeld.

Back in Town !

Vandaag worden wij hierin wat gesteund door Jazzclub ’t Veerhuis van Kamiel Van
Breedam die zich ook druk maakte over zoveel (on)bewust misprijzen ten opzichte
van deze traditie.
Dit alles om U te zeggen dat wij in Honky Tonk hiervoor geen radio nodig hebben
maar wel e N.O. Roof Jazzmen, België’s oudste traditionele band. Ons huisorkest,
nog steeds.
En iedereen weet onderhand wel dat Pitou Claessens een monument is dat hij
George Lewis aanbidt en ook nog andere veteranen … Maar, en dat is niet zomaar
gewoon, dat hij zich omringd weet met de beste jazzmusici in de “oude stijl” (Bruno,
Luc, Paul, Vincent en de variërende drummer). Het is ook weer zolang geleden
(weeral omstandigheden) en dus kijken wij er naar uit.
Mon

Honky Tonk agenda
Zaterdag 27 januari 2018
aanvang: 20u30

Hideway (B) - Blues
Tickets: 15 €
Leden: 10 €

Zaterdag 3 februari 2018
aanvang: 20u30

The new Orlean roof Jazzmen (B-NL) - New Orleans
Tickets: 15 €
Leden: 10 €
Studenten: 5 €

Zaterdag 24 februari 2018
aanvang: 20u30

Walter Broes & The mercenaries (B) - Roots/Rockabilly
Tickets: 15 €
Leden: 10 €
Studenten: 5 €

Zaterdag 17 maart 2018
aanvang: 20u30

new Orleans night Owls europe (Int) - New orleans
Tickets: 20 €
Leden: 15 €
Studenten: 5 €

Zaterdag 24 maart 2018
aanvang: 20u30

Harry kanters met michel Pastre & malo mazurié (Int) - New Orleans
Tickets: 20 €
Leden: 15 €
Studenten: 5 €

Zaterdag 7 april 2018
aanvang: 20u30

Doc Houlind all stars (Den) - New Orleans
Tickets: 20 €
Leden: 15 €
Studenten: 5 €

Zaterdag 21 april 2018
aanvang: 20u30

Dana Gillespie & The London Blues Band (UK) - Blues
Tickets: 20 €
Leden: 15 €
Studenten: 5 €

Zondag 13 mei 2018
aanvang: 20u30

Tuba skinny (New Orleans - USA) - New Orleans
Tickets: 20 €
Leden: 15 €
Studenten: 5 €

Zaterdag 19 mei 2018
aanvang: 20u30

Gerald french (New Orleans - USA) - New Orleans
Tickets: 20 €
Leden: 15 €
Studenten: 5 €

Zaterdag 9 juni 2018
aanvang: 20u30

scotch no soda feat. elmore D & son (Int) - Blues
Tickets: 15 €
Leden: 10 €
Studenten: 5 €

Zaterdag 16 juni 2018
aanvang: 20u30

new Orleans memories (Int) - New Orleans
Tickets: 15 €
Leden: 10 €
Studenten: 5 €

Zaterdag 30 juni 2018
aanvang: 20u30

The n.O. roof Jazzmen & norbert Detaeye (B-NL) - New Orleans
Tickets: 15 €
Leden: 10 €
Studenten: 5 €

Studenten: 5 €

Alle evenementen vinden plaats in onze bijzondere Honky Tonk Bunker, Leopold II Laan 12a, 9200 Dendermonde; tenzij anders vermeld.
reservaties: gsm mon 0478 928270 of reservering@honkytonk.be
aanDaCHT: alle optredens in onze Honky Tonk Bunker starten om 20u30.
Onze ingansprijzen worden vermeld voor leden en niet-leden. Als men 2x een optreden bijwoont is een lidkaart reeds terugbetaald.
Nadien heeft u per optreden 5 € winst tegenover niet-leden.
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Jazzsprokkels

Tuba skinny - uitverkocht !
aub niet meer overschrijven !
6
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De overschakeling van Provincie naar de Vlaamse Gemeenschap is goedgekeurd voor eventuele subsidiëring.
$
$ geen “habbekrats”.
$
$
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In dit verband willen we nog een warme oproep doen voor uw steun - ”friends of Lillian Boutté” - aan onze lieve Lillian Boutté
(dementerend) die alle hulp goed kan gebruiken. Zie onze giftbox aan de koﬃemachine in Honky Tonk.

Djangofollies
Dit is een organisatie van CC Belgica (vrijdag 19/01/2018) in Honky Tonk om 20u.
Gipsy Jazz met Jokke Schreurs.

realisatie: Albert Braeckman
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Een gouden tip:
van 14 tot en met 18 uur speelt Tuba Skinny als hoofdattractie op de
Jazzbattaklang op 13/05/2018 - voor het jazzcentrum, Leopold II laan,
Dendermonde.

