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

Vanaf het jaar 1959 is e Storyville Jassband uit Arnhem actief op jazzpodia in binnen en buitenland.
Traditionele Jazz en New Orleans Revival overgoten met een Europees sausje. Zo zou je de speelstijl van e Storyville
het beste kunnen omschrijven. e Storyville Jassband heeft in de loop der jaren 11 CD’s uitgebracht waaronder 8
voor het bekende Timeless Label. De bandleden hebben allen hun sporen ruimschoots verdiend in de jazzwereld en
vier van de zes musici zijn werkzaam als professioneel muzikant.
De band heeft een perfecte presentatie en muzikaal samenspel ontwikkeld de laatste jaren. Het concert is een aan-
eenrijging van boeiende vertolkingen van bekende en minder bekende nummers.

We keep Music alive!!
e Storyville Jassband

Zaterdag 4 maart 2023
Honky tonk bunker
aanvang: 20u30

Storyville JaSSband (NL)

Line up:
Michael Muller - trompet
Eugène de Bruijn - klarinet
Vincent Roerdink - trombone 
Tom Stuip - banjo
Stef Geurts - drums
Hein van Rooijen - contrabas
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Fondy riverSide bullet band (B)

Zaterdag 18 maart 2023
Honky tonk bunker
aanvang: 20u30

De Fondy Riverside Bullet Band is een jazzorkest dat zijn wortels enerzijds
in de Rupelstreek en anderzijds in New Orleans heeft. De band werd in 1970
opgericht door een handvol Bomenaars. Daar zijn er nu nog twee van over:
de twee broers Van Breedam, Johnny op trompet en Camiel op trombone. 
Het verhaal over de manier waarop de naam van het orkest is ontstaan is zui-
ver Rupeliaans. Als de muzikanten in de juiste stemming zijn, gebeurt het
wel dat ze dat voor de zoveelste keer nog eens uit de doeken doen.
De FRBB zoekt zijn inspiratie in de jazzmuziek van New Orleans, vooral uit
de periode van de revival, maar ook uit de jaren twintig. Het lichtend genie
van Louis Armstrong is natuurlijk een belangrijke drijfkracht, maar tegelijk
ook figuren als George Lewis, Bunk Johnson, Jim Robinson, Kid omas, De
De Pierce, ...
Het is bijgevolg vanzelfsprekend dat het orkest er voortdurend alles voor
heeft gedaan om met autochtone muzikanten te spelen en concerten te or-
ganiseren met volledige New Orleans orkesten. Die optredens vormen al ja-
renlang hoogtepunten voor de New Orleans fans.
De FRBB is geen dixieland orkest. Het is geen band die functioneert via een
heropwindbaar mechanisme. De groep vormt een levend geheel dat reageert
op humeur, inspiratie, publiek, accommodatie, sfeer, ...  In het mengsel van
al die invloeden proberen ze de negroïde volksmuziek van New Orleans op-
nieuw te creëren. Ze spelen niet om zich een "air" te geven, maar gewoon
omdat ze er plezier in vinden.
Als het orkest op zijn best is, werkt het als een magneet: al wie zich dan in
zijn invloedssfeer bevindt, wordt er door aangetrokken en bewogen. Dat heb-
ben jazzfans in België, Nederland, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Zwitser-
land, Italië, ...  en New Orleans al mogen ondervinden. Door de gemeente
Willebroek is aan de band de titel "Cultureel Ambassadeur" voor het jaar 2006
en 2008 toegekend.
De ”Fondy” was jarenlang, tot eind 2022,  live te horen in hun eigenste jazz-
club "Het Veerhuis" te Klein Willebroek. Ook al is deze prachtige club niet
meer, Honky Tonk heeft de band toch nog eens kunnen boeken. 



Mardi GraS FeSt

Op zaterdag 18 februari vindt de eerste editie van het Mardi Gras festival
plaats op de site van Bastion V. Het belooft een fijne mix te worden van jazz,
funk en soul, gebracht door live acts en DJ’s. Het initiatief is een samenwerk-
ing tussen City Sounds vzw en Second Line, de jongerenwerking van Honky
Tonk.

In de Honky Tonk Jazzclub en Bastion Vijf, allebei gelegen aan de watertoren
in Dendermonde, vinden regelmatig concerten plaats. Op zaterdag 18 febru-
ari slaan beide organisaties de handen in elkaar voor een Mardi Gras Festival. 

“We wilden al langer iets op poten zetten rond Mardi Gras”, vertelt Lore De
Loose. “In heel wat Amerikaanse steden wordt met Mardi Gras de laatste dag
van het carnaval gevierd, waarna de vastenperiode begint. Op die laatste dag
van het carnaval mag er echter nog naar hartenlust gefeest, gedronken en
gegeten worden. Mardi Gras is verder vooral bekend uit de jazzstad New Or-
leans. Daardoor is het ook dé feestdag bij uitstek voor elke jazzliefhebber. De
typerende uitgelaten sfeer willen we op het festival creëren”. 

Op het programma staan met En Fanfare, Gustave Brass Band en Ragtime
Adventure Club drie live acts die afwisselend in Honky Tonk en Bastion Vijf
zullen aantreden. Nadien volgt een afterparty met DJ’s Onda Sonora en
Ephonk. “Voor het publiek belooft het een rijk gevulde avond te worden. De
muziek sluit aan bij het repertoire van de brassbands uit New Orleans, maar
is tegelijk ook veel diverser zodat het alle leeftijden aanspreekt. We kiezen
daarbij bewust voor dansbare muziek, wat in onze festival setting toch zeker
welkom is.” Om het plaatje compleet te maken serveren we Jambalaya, een
Creools rijstgerecht uit Louisiana.

De deuren van het Mardi Gras Festival openen om 20u, met een eerste set
van En Fanfare om 20.30. Vanaf middernacht duiken de DJ’s in de rijke
geschiedenis van jazz, funk en soul. Een ticket geeft toegang tot beide zalen
en kost 12 euro in voorverkoop. Tickets zijn te verkrijgen via de website van
Bastion Vijf (www.bastionvijf.be).

Zaterdag 11 februari 2023
Honky tonk bunker
aanvang: 20u30

inFo:
www.second-line.be

tiCKetS
www.bastionvijf.be

oPGelet: geen vaste zitplaatsen

PRESENTS en FanFare (B)



Honky tonk agenda
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

vriJdag 12 mei 2023
aanvang: 20u30

Zaterdag 13 mei 2023
aanvang: 20u30

Zaterdag 20 mei 2023
aanvang: 20u30

Zondag 21 mei 2023
aanvang: 15u

vriJdag 2 juni 2023
aanvang: 20u30

Zaterdag 17 juni 2023
aanvang: 20u30

Zaterdag 24 juni 2023
aanvang: 20u30

Second line presents:  ”Mardi Gras Fest” en Fanfare (B)
Tickets: 12 € let oP: RESERVATIES & Tickets 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: 20 € leden: 15 € Studenten: 5 € 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
tickets: 10 € Studenten: 5 €

retrospectieve ”Celbeton” - Hans Mortelmans & Groep (B)
in samenwerking met Jazz Centrum Vlaanderen & stad Dendermonde

louis armstrong Celebration band (NL) - New Orleans
Tickets: 20 € leden: 15 € Studenten: 5 €

Second line presents:  bai Kamara Jr. & the voodoo Sniffers (Sierra Leone)
Tickets: 20 € leden: 15 € Studenten: 5 € Tickets: via second-line.be

Jazz Centrum vlaanderen - ”Jazzbattaklang” 

tony yoko (ZA) & - Silvan Zingg (S) - Swing/Boogie Woogie
Tickets: 23 € leden: 18 € Studenten: 5 €

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.


