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Hoofdredacteur en verantw. uitgever: Albert Braeckman
Secretariaat: Leopoldlaan 12A - 9200 Dendermonde

Lidgelden per seizoen (inclusief info): 
15 €/persoon - 25 €/koppel

STEUNEND-lid 50 € (2 pers.) - VIP-lid 100 € (2 pers.) 
Rekeningnummer BE49 4428 6650 5171

Inlichtingen en reservaties:
Voorzitter Albert Braeckman: 0475 69 94 16

Ere-voorzitter Mon Heuvinck: 0478 92 82 70
Secretaris Aimé Braeckman: 052 21 63 85

info@honkytonk.be
Reservering@honkytonk.be

www.honkytonk.be 
https://www.facebook.com/HonkyTonkDendermonde/

Deze australische zanger-gitarist is een van de
meest soulvolle en authentieke australische blues-
artiesten. Na 2 LP’s met eigen materiaal en 1 live
LP, Amerikaanse tournees, voorprogramma’s bij oa.
Ana Popovic en Cedric Burnside zijn wij blij hem bij
het begin van zijn Europese tour te mogen ontvang-
en. Met zijn ”down to earth” gitaarspel, en mis-
schien ook wel zijn leuke verschijning (nietwaar
dames), weet hij zeker te boeien. Daarnaast covert
hij op zijn eigen wijze bluesstandards, with his
body in Sydney and his soul in Chicago zegt hij.

Zaterdag 21 januari 2023
Honky Tonk Bunker
Aanvang: 20u30

Beste wensen 
&

een Jazzy 2023

JESSE REdwING (AUS/IR)

PRESENTS

TICKETS & INFO:
www.second-line.be
OPGELET: geen vaste zitplaatsen



    
   

Heirbaan 284  � Sint-Gillis  � Dendermonde
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Line up:
Harry Kanters (NL) - piano
Peter Verhas (B) - klarinet, tenorsax
Eelco van Velzen (NL) - trombone
Bart Wouters (NL) - contrabas, zang
Chris Strik - drums

THE BORdER HOPPERS (NL)

Zaterdag 28 januari 2023
Honky Tonk Bunker
Aanvang: 20u30

Harry Kanters op piano was in het verleden regelmatig te gast in Honky
Tonk, hij komt één of twee maal per jaar langs, iedereen kent hem ondertus-
sen wel.

Peter Verhas, op klarinet en tenorsax, is geboren en getogen in Dender-
monde, is actief in meerdere orkesten en hoeft bij ons geen voorstelling.

Voor trombonist Eelco van Velzen begon het ooit in een carnavals-
orkestje. Bijzonder was dat dit orkest geen carnavalsmuziek speelde,
zodat ze het hele jaar door muziek konden maken. Op het repertoire
stond ook dixielandmuziek en dat was eigenlijk zijn eerste actieve
kennismaking met jazz. Ook bij moeder thuis draaide ze platen met
jazzmuziek en dat sprak de jonge Eelco wel aan. Van gespaard zakgeld
werd een eigen trombone gekocht waarmee vervolgens druk gerepe-
teerd werd. “Ik speelde veel met platen mee en al spoedig volgde de eerste
bandjes. Dat ging me uiteindelijk zo goed af dat ik zelfs een invalbeurt
kreeg bij de Dutch Swing College Band. Jazzmuziek geeft me in muzikaal
opzicht een aangenaam gevoel van vrijheid, vooral als de klik met de me-

demuzikanten goed is. Samen muziek maken levert vriend-
schap op.” Met zijn dynamisch spel, waarmee hij zowel
zacht romantisch als luid brullend kan spelen, steekt Eelco
vol harmonische ideeën.

Of Bart wouters het nu op zijn sousafoon, op zijn bas-
gitaar of contrabas doet, hij weet de juiste bastonen te
raken. Maakt deel uit van Jazz Connection en How About
Rita, maar is ook te horen in diverse Festival Surprise
Bands waar hij zijn kwaliteiten als bassist en zanger ogen-
schijnlijk met het grootste gemak combineert. Altijd swin-
gend en met veel plezier.
Bart toert de hele wereld rond en zijn agenda staat vol met
optredens met diverse gelegenheidsformaties.

Chris Strik werd geboren in Breda in 1967. Zijn vader was muzikant,
dus muziek werd hem met de paplepel ingegoten. Chris begon accor-
deon te spelen toen hij 6 jaar oud was, maar stapte al snel over op
drums. In zijn vroege tienerjaren begon hij serieus te oefenen en op
zijn twaalfde deed hij al zijn eerste studiosessie.
In 1986 werd Chris toegelaten tot het Conservatorium in Utrecht,
waar hij in 1992/1993 cum laude afstudeerde. Hij speelde op het pres-
tigieuze werelddrumfestival en nam vele albums op van pop tot jazz.
Hij speelt momenteel bij volgende groepen: e Preacher Men, Rob
Mostert Hammond Group, Hammond Sandwich, Marley Gras, ...
Chris geeft les bij De Muzen in Roosendaal en De Nieuwe Veste in
Breda. Chris werkt ook als freelance (studio) drummer over het hele
land.



PLAREEN MEN XL (B)

 
    

     
     

     
   

Plareen Men, een groep muzikanten uit Knesselare en Aalter met heel wat
speelkilometers op de teller en muzieknoten achter de kiezen, is genoemd
naar een song van Tab Benoit, een notoir singer-songwriter en virtuoos gi-
tarist, uit New Orleans.

Hiermee is de toon gezet, inderdaad, de stad New Orleans als grote inspi-
ratiebron van Plareen Men. Vooral de funky side, met als grote voorbeelden
e Meters, e Neville Brothers, Jon Cleary, Allen Toussaint ... maar ook
gospel en blues komen aan bod, Irma omas en Snooks Eaglin passeren ook
de revue.

Een avondje funky second line ritmes met charismatische zanger Peter Ver-
sluys als de "James Brown" van het Meetjesland, Willy De Vleeschouwer op
z´n virtuoze gitaar, Bart Steuperaert op stevige bas, Frank Buyssens aan de
frivole toetsen en Kay Van de Casteele op pittige drums. 

Doorwinterde muzikanten, voor de gelegenheid versterkt met een driekop-
pige blazerssectie: Wouter Debode op trombone, Geert Polfliet op sax en Hans
Bossuyt op trompet.

Zaterdag 11 februari 2023
Honky Tonk Bunker
Aanvang: 20u30

"Het accordeon in de jazz"

We laten ons licht schijnen over de geschiedenis van de ‘piano met bretellen’ en maken
de bezoeker wegwijs in de vele verschillende types, merken en muzikanten.
Je zal zien en horen dat er naast folk- en dansmuziek ook heel wat swingende jazz uit
de ‘trekzak’ komt.
De musetteklanken van plaatselijke accordeonisten zullen ons doen dromen van Parijs
en voor wie wil staan er kleine en grotere exemplaren klaar om het zelf eens te probe-
ren, al dan niet met behulp van een korte initiatiecursus.

Bij een geleid bezoek kom je heel wat aan de weet over de bouw van het accordeon en
de muziek die ermee wordt gemaakt.

info@jazzcentrumvlaanderen.be
www.jazzcentrumvlaanderen.be
052 52 04 66

Line up:
Peter Versluys - vocals
Kay Van De Casteele - drums, backing vocals
Bart Steuperaert - bass, backing vocals
Frank Buyssens - keyboards
Willy De Vleeschouwer - guitar
Wouter Debode - trombone
Geert Polfliet - sax
Hans Bossuyt - trompet



Honky Tonk Agenda
Zaterdag  21 januari 2023
Aanvang: 20u30

Zaterdag 28 januari 2023
Aanvang: 20u30

Zaterdag  11 februari 2023
Aanvang: 20u30

Zaterdag  18 februari 2023
Aanvang: 20u30

Zaterdag 4 maart 2023
Aanvang: 20u30

Zaterdag 18 maart 2023
Aanvang: 20u30

Zaterdag 25 maart 2023
Aanvang: 20u30

Zaterdag 1 april 2023
Aanvang: 20u30

Zaterdag 15 april 2023
Aanvang: 20u30

Zaterdag 22 april 2023
Aanvang: 20u30

Zaterdag 29 april 2023
Aanvang: 20u30

Zaterdag 13 mei 2023
Aanvang: 20u30

Zaterdag 20 mei 2023
Aanvang: 20u30

Zaterdag 3 juni 2023
Aanvang: 20u30

Zaterdag 17 juni 2023
Aanvang: 20u30

Zaterdag 24 juni 2023
Aanvang: 20u30

Second Line presents:  Jesse Redwing (AUS, IR) - Soul/Blues
Tickets: 20 € Leden: 15 € Studenten: 5 € Tickets: via second-line.be

The Border Hoppers (NL) - New Orleans/Swing
Tickets: 20 € Leden: 15 € Studenten: 5 €

Plareen Men XL (B) - Blues
Tickets: 20 € Leden: 15 € Studenten: 5 €

Second Line presents:  ”Mardi Gras Fest” En Fanfare (B)
Tickets: 12 € LET OP: RESERVATIES ENKEL VIA www.bastionvijf.be

The Storyville Jassband (NL) - New Orleans
Tickets: 20 € Leden: 15 € Studenten: 5 €

Fondy Riverside Bullet Band (B) - New Orleans
Tickets: 20 € Leden: 15 € Studenten: 5 €

Second Line presents:  Lady Linn duo (B)
Tickets: via second-line.be

New Orleans Impressions (NL) - New Orleans/Blues/Roots
Tickets: 20 € Leden: 15 € Studenten: 5 €

Second Line presents:  Them dirty dimes (NL) - Jazz/Blues/Gypsy
Tickets: 20 € Leden: 15 € Studenten: 5 € Tickets: via second-line.be

doc Houlind Revival All Stars (DEN) - New Orleans
Tickets: 25 € Leden: 20 € Studenten: 8 €

40 jaar Mardi Gras Jazzband (B) - New Orleans

in behandeling

Second Line presents:  Bai Kamara Jr. & The Voodoo Sniffers (Sierra Leone)
Tickets: via second-line.be

in behandeling

Second Line presents:  Scotch no Soda & Guest(s) (B)
Tickets: 20 € Leden: 15 € Studenten: 5 € Tickets: via second-line.be

New Orleans Roof Jazzmen & Norbert detaeye (B-NL) - New Orleans
Tickets: 20 € Leden: 15 € Studenten: 5 €

Alle evenementen vinden plaats in onze bijzondere Honky Tonk Bunker, 
Leopoldlaan 12a, 9200 Dendermonde, tenzij anders vermeld.

Reservaties Albert: albert.braeckman@grafomaniac.net of 0475 699416
Op weekdagen van 10 tot 12 en van 18 tot 20u. Indien geen respons, spreek een boodschap in met vermelding telnr. 

Op hetzelfde nr. kan een sms ook of via reservering@honkytonk.be
Opgelet: zonder bevestiging is uw reservatie niet geldig !

Wie binnen een redelijke termijn geen bevestiging heeft ontvangen raden wij aan om terug contact op te nemen met Albert.
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Poldergotestraat 7A
9240 Zele

naar gelang de omstandigheden kan dit programma onderhevig zijn aan aanpassingen en prijswijzigingen

Reserveren voor deze optredens kan bij voorkeur via hun eigen website: 
www.second-line.be of via secondline9200@gmail.com. 

Enkel telefonisch bereikbaar voor dringende gevallen 0486 612121 (Lore).
Opgelet: geen vaste zitplaatsen.


