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Mon Heuvinck: 0478 92 82 70
Aimé Braeckman: 052 21 63 85
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reservering@honkytonk.be

Zaterdag 9 juni 2018
Honky Tonk Bunker
Aanvang: 20u30

Line up:
Ilias Scotch - piano, zang
Kurt De Bruyn - gitaar
Kurt Lens - double bass
Koen Van Peteghem - drums
Elmore D - gitaar, zang
Gilles Droixhe - gitaar

Special guests: daniel droixhe aka Elmore d (guitars/voc.) & his son Gilles droixhe (guitars).
Elmore D is begonnen met gitaar spelen en zingen eind jaren ‘60 toen hij Skip James, Robert Johnson en Sleepy John
Estes had gehoord. Hij kwam bij deze oude country blues artiesten terecht via the Stones, the Kinks en Fleetwood
Mac. Elmore D is een grote aanhanger van deze traditionele blues stijl en dat zal ook nooit veranderen.
Elmore D heeft al verschillende albums op zijn palmares staan. Een van zijn platen werd geproduced door Jim Hall
voor Pacific Blues Recordings in California. Hij ontving ook de Trophée France Blues 2003 als “artist of the year’ voor
één van zijn albums (Soul Bag magazine). Daniel is professor in de Franse taal, soms zingt hij dan ook de blues in een
oud ‘Walloon Dialect’ en won hiermee een prijs in 2005 voor de Radio-Télévision de la Belgique Francophone.
De Fréeaux and Ass. Company (Paris) maakte in 2015 een compilatie van Elmore zijn oeuvre, de (almost)Complete
Elmore D’s Work in 5 cd’s.
Anno 2017 speelt Elmore nog steeds live, vaak met zijn zoon Gilles Droixhe aan de gitaar en soms Washboard.
Scotch, no soda! o.l.v. Ilja De Neve heeft niet echt introductie nodig in de bunker. Ilja speelde een 12-tal jaar geleden
al samen met Elmore D als gastmuzikant. Vorig jaar nog speelde Scotch, no soda! samen met deze twee heren in een
afgeladen volle bunker. We kijken er alvast naar uit om hen terug aan het werk te zien!
nothing but the blues !!
een concert om niet te missen.

nEw orlEAnS mEmory ’S

(Int)

Zondag 16 juni 2018
Honky Tonk Bunker
Aanvang: 20u30

“New Orleans memories” is een allegaartje van goede herinneringen aan
New Orleans en tal van muzikanten met wie ik samen kon musiceren.
Vandaar dat de bezetting van deze band elk jaar iets anders is, maar steeds
met de bedoeling de spirit en de authenticiteit van de New Orleans jazz levendig te houden.
Sinds 2014 zijn we met deze band jaarlijks welkom in de Honky Tonk, waar
ik als jonge snaak met de “Jeggpap” van 1963 tot 1968 in den bunker debuteerde.
Boss Quéraud “ illustrateur et musicien” zoals hij zichzelf voorstelt, is zeker
geen nobele onbekende voor velen onder u, komt helemaal van Toulouse om
ons te verblijden op trompet, maar weet u, de clarinet ligt nooit ver weg bij
Boss. Samen met Philip en Tom een front-line om “U” tegen te zeggen.
We maken afspraak op 16 juni en ...
Let the good times roll.

Luc Van Hoeteghem

Line up:
Emile Martin (GB) - drums
Bob Culverhouse (D) - bass
Luk Vermeir (B) - piano
Luc Van Hoeteghem (B) - banjo, gitaar
Philippe De Smet (B) - trombone
Tom Callens(B) - sax, clarinet
Michel “Boss” Queraud - trompet
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THE nEw orlEAnS rooF JAZZmEn
met norBErT dETAEyE (B-NL)

Zaterdag 30 juni 2018
Honky Tonk Bunker
Aanvang: 20u30

Line up:
Norbert Detaeye (B) - piano, vocals
Paul Brandes (NL) - bass
Bruno Van Acoleyen (B) - trompet
Vincent Van Elferen (NL) - trombone
Pierre Claessens (B) - klarinet, leader
Luc Van Hoeteghem (B) - banjo
Chris Vingerhoets (NL) - drums

Traditionele seizoen afsluiter met
e new orleans roof Jazzmen en norbert detaeye
Omdat hij het verdient mag Albert Braeckman het voorzitterschap overnemen van een generatie Heuvinckbroeders (Bert, Piet, Mon) en, omdat hij het
ook verdient, het ontslag van onze secretaris Aimé Braeckman (86!) met veel
plezier intrekken.
De taken worden, ter ontlasting van ere-voorzitter en secretaris, gespreid
over een aantal leden van het 12-koppige bestuur.
Natuurlijk is er aan de innerlijke werking en de N.O. doelstelling niets, maar
ook niets veranderd. Wij blijven pronken met ons huisorkest, de oudste band
van Vlaanderen en met Norbert Detaeye, de onvergetelijke steunpilaar van
onze club. Traditioneel, al decennia lang sluiten ze dit schitterend seizoen
(53e) samen af.
En … dat dit evenement succesrijk blijft, zien we weer aan de reservaties van
onze trouwe leden en vrienden.
De Roof van Pierre, is een band die eigenlijk onnavolgbaar blijft vasthouden
aan die prachtige, eenvoudige schone stijl van de vroegere legendarische
grootmeesters, die zij ontdekten in de jaren vijftig.
Vandaag genieten wij nog steeds van die nostalgie in een “Bunker” die d’er
voor gemaakt is.
Mon

35° French Quarter Festival 2018 - Honky Tonk new orleans reis 2019
Een last minute decision heeft Carla en mij nog maar eens naar onze tweede thuis gebracht.
Eerste onaangename verrassing: verleden jaar november heeft een ongedoofde sigaret een tiental kamers van het
Olivier House Hotel in de fik gestoken. Geen nood echter, tegen volgend jaar april zijn die allemaal gerenoveerd.
Tweede onaangename verrassing: alle zaterdag-optredens werden gecancelled wegens zwaar onweer en zo hebben we
de Wendell Brunious Band en de Charmaine Neville Band moeten missen.
Maar gelukkig stonden daar enkele positieve verrassingen tegenover. Zo hebben we mogen meemaken dat Tuba
Skinny van een Street Band uitgegroeid is naar een club- en podium band. Ze waren immers één van de hoofd acts op
het festival.
Vriendin Chris van Nanci van Freddie Lonzo eindelijk nog eens teruggezien en die had een nieuwe vriend. Wilde het
niet lukken dat Kevin de drummer was van Bruce Daigrepont, beste nog levende Cajun accordeonist. En zo komt het
dat wij maandagavond uitgenodigd waren op zijn optreden in de Cajun Cabin op Bourbon Street en met hem een half
uurtje Cajun Frans gepalaverd hebben.
Daarnaast bijna iedereen teruggezien: Wendell, Leroy en Katja Jones, Craig Klein, Paul Longstreth, Mitch Player,
Amasa Miller, Gregg Staﬀord, Gerald French, tegen wie we “tot volgende maand!” mochten zeggen, e.v.a. ...
Allen waren ze het er over eens dat het weer volgend jaar véééél beter zal zijn en dus gaan we volgend jaar terug …
Danny

met Honky Tonk naar new orleans van 9 tot 17 april 2019
Laat Danny zo vlug mogelijk weten als je van de partij wil zijn, want er zijn al heel wat kandidaten, onder hen die
vorige jaren meegingen, en wel op 054-327517 of (liefst) op danny.evenepoel@telenet.be

Honky Tonk Agenda
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: 20 €
leden: 15 €
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 €

Zaterdag 21 juli 2018

Jazz in’t Park
in samenwerking met Jazz Centrum Vlaanderen en stad Dendermonde

Zaterdag 8 september 2018
Aanvang: 20u30

How About rita (NL) - Swing/New Orleans
Tickets: 15 €
leden: 10 €
Studenten: 5 €

Zaterdag 29 september 2018
Aanvang: 20u30

Sammy rimington (UK) & Friends (Int) - New Orleans
Tickets: 25 €
leden: 20 €
Studenten: 7 €

Zaterdag 13 oktober 2018
Aanvang: 20u30

The n.o. Train Jazzband (B)
Tickets: 15 €
leden: 10 €

Zaterdag 27 oktober 2018
Aanvang: 20u30

The n.o. Jazz Band of cologne (Den) & Tricia Boutté (USA) - New Orleans
Tickets: 20 €
leden: 15 €
Studenten: 5 €

Zaterdag 10 november 2018
Aanvang: 20u30

Sebi lee - Boogie Woogie
Tickets: 15 €
leden: 10 €

Studenten: 5 €

Zaterdag 24 november 2018
Aanvang: 20u30

Ginger Pig (UK) - New Orleans
Tickets: 20 €
leden: 15 €

Studenten: 5 €

Zaterdag 1 december 2018
Aanvang: 20u30

oriental Jazzband (NL) - New Orleans
Tickets: 20 €
leden: 15 €
Studenten: 5 €

Zondag 16 december 2018
Aanvang: 15u

norbert detaeye (B) - New Orleans/Blues/Gospel
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.

noG onlAnGS
TUBA SKInny (New Orleans),

Zo jong en gedisciplineerd; blank en traditioneel knap;
met een zalige mooie eigen sound; jonge buskers; met een
leading lady die multi-instrumentaal, zittend bijna ongemerkt met haar lichaamstaal de band leidt.
Wat een arsenaal aan repertoire, uit de twenties en thirties. Met een originele zangeres op een troon.
En een zanger met een pracht van een stem die het folk &
country gedeelte voor zijn rekening neemt.
TUBA SKINNY uit New Orleans.
Traditional jazz, folk en country in één band. De revelatie voor 300 gelukkigen in Dendermonde. What a day !
Mon

realisatie: Albert Braeckman

wat een band !

