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Beste leden, beste vrienden ...
Ook Honky Tonk kreeg het moeilijk na de aanhoudende sluiting wegens Covid-19.
De dagelijkse werking, vooral het onderhoud, werd op poetsen na stopgezet gedurende ongeveer een jaar. Dit vooral wegens het doorlopen van onze vaste kosten en
geen ontvangsten. Er was ook nog niet geweten hoe lang dit zou aanhouden, dus wij
waren voorzichtig. Niettegenstaande alle geplande investeringen on-hold werden
gezet, is het afgelopen boekjaar afgesloten met een verlies nog nooit gezien in de 55
jaar geschiedenis van onze club. Buiten een kleine Corona-steun van de stad Dendermonde kon Honky Tonk, wegens het werken met vrijwilligers (niet RSZ-plichtig),
geen overheidssteun genieten.
Daarom, onze oprechte dankbaarheid naar U, onze trouwe en prachtige leden, die spontaan hun lidgeld bleven betalen ook al konden wij niets aanbieden. Ook
aan iedereen onze grote dank voor de taltijke positieve reacties op onze vraag om STEUNEND-lid of zelfs VIP-lid te worden, of up te graden naar. Deze oproep
werd een succes. De vaste uitgaven van de club werden voor een jaar verzekerd.
Daaruit blijkt nogmaals dat jullie onze Honky Tonk Jazz Club een warm hart toedragen én dat jullie bijdragen om dit niet te laten verloren gaan. Honky Tonk
hoopt om binnenkort, 18 september 2021, het nieuwe seizoen te kunnen openen met volle bezetting en met 7 muzikanten op ons podium, zoals het hoort !
Voor het zover is gaan we eerst deze zomer genieten van Jazz in ’t Park 2021 (zie middenpagina’s van deze info).
vAn hArTe BeDAnKT ... en tot binnenkort.
de voorzitter

AfscheID vAn een vrIenD
Op 21 maart eerder dit jaar, na een korte maar vernietigende ziekte, moesten we afscheid nemen van
Danny Evenepoel.

Do You Know What It Means, To Miss ... Danny
Voor insiders één zin die toch alles samenvat: Danny’s liefde voor de muzikanten in New Orleans en
wij die Danny zullen missen.
Wanneer Danny in de Honky Tonk Jazz Club in Dendermonde kwam aanwaaien weet ik niet precies,
wat ik wel zeker weet is dat dit reeds meer dan 40 jaar geleden is. Danny kwam regelmatig naar onze
concerten, Danny werd een trouw clublid, Danny werd bestuurslid, Danny werd een vriend ... en maakte
veel vrienden. Trouwens: veel van deze vrienden, allen leden van onze club, zouden hem later volgen
op één of meerdere van zijn tarijke reizen naar New Orleans, zijn New Orleans.
In de jaren tachtig, reeds voor zijn eerste reis naar deze ”Parel van het Diepe Zuiden”, werd Danny benaderd door onze toenmalige voorzitter, Piet Heuvinck zaliger, om tijdens zijn bezoek aan ”e Crescent City” uit te kijken naar talent, nieuw talent, waardig
om de overtocht te bekostigen om op te treden in onze kleine club en/of op onze legendarische festivals. Danny nam deze job zeer ter harte. Hij creëerde een
nieuwe taak binnen Honky Tonk, hij werd als het ware ”liaison oﬃcer” - ”verbindingsoﬃcier” - tussen Honky Tonk en de muzikanten in New Orleans. Tot op
vandaag konden wij zodoende grote artiesten en bands uit New Orleans op ons podium verwelkomen.
Danny waakte ook over onze trouw aan het muziek-genre waar Honky Tonk in binnen- en buitenland voor gekend is, namelijk de Tradionele New Orleans Jazz.
Danny werd ook bestuurslid van het Jazz Centrum Vlaanderen. Hier was hij mede-oprichter en beheerder van ”NOMA”, New Orleans Musician Aid. Een fonds
ter ondersteuning van muzikanten in New Orleans, getroﬀen door orkaan Katrina in 2005. Dit fonds is mede door Danny nog steeds actief.
Danny was Danny ... met een groot hart. Zijn liefde voor Honky Tonk en zijn vriendschap met de muzikanten uit New Orleans werd én was zijn levenstaak. Ik
denk dat Danny van ”hier boven”, of van waar dan ook, geen enkel optreden meer zal missen. Ook al zal Danny tijdens de volgende concerten in onze gedachten
zijn, wij zullen hem zeker missen. Danny, bedankt voor alles.
Wij konden van Danny, in deze bizzare tijden, toch afscheid nemen in de traditionele stijl van New Orleans, met Grand Marchall en Brassband.
Albert

JAzz In ’T PArK 2021

woensdag 21 juli 2021 - vanaf 14 u - reservatie verplicht via http://bit.ly/JazzInhetPark21
Woensdag 21 juli 2021
schellekenspark Dendermonde
15.00 - 16.00 u

Jail city veterans
De Jail City Veterans zijn ontstaan uit de wekelijkse ”open” repetities in
het jazz centrum o.l.v. Alajos Van Peteghem (ere-voorzitter JCV én bandleader van de New Orleans Train Jazzband). Bedoeling was een aantal jonge
en minder jonge muzikanten/amateurs samen krijgen met eenzelfde interesse nl. de New Orleans jazz, oude stijl jazz en swing muziek. Enkele jaren werd
er bijna wekelijks naarstig gerepeteerd, intussen beschikken de ”veterans” al over een vrij groot
repertoire.
Indien je interesse zou hebben in de wekelijks repetities die (meestal) op vrijdagnamiddag
plaatsvinden neem dan gerust eens contact met ons op voor meer info. Je kan eens komen luisteren én misschien nog iets bijleren op je instrument.
Line up:
Jos Vermeulen - trompet
Benny Callens - drums
Alajos Van Peteghem - trombone
Ivan Tilley - piano
Geert Van Bossche - clarinet
Arthur Vervaet - bastuba
Rudy Audenaert - banjo, gitaar, zang

Woensdag 21 juli 2021
schellekenspark Dendermonde
16.20 - 17.20 u

Line up:
Jan ”Magic” Coppieters - klarinet
Michel Simons - trompet, zang
”Papa” Paul Callebaut - trombone, zang
Paul ”Speedy” De Bock - bas
Mattias Hallin (SE) - banjo, zang
Marnix De Boom - drums
Wim ”Dix” Decommer - piano

The MArDI grAs JAzzBAnD
In januari 1983 bezegelden een zestal Grembergse muzikale vrienden hun voorliefde voor de oude stijl jazz door een eigen band op
te richten. Ze kozen voor de naam "e Mardi Gras Jazzband"
omdat die verwijst naar vastenavond in New Orleans, dé feestdag
bij uitstek in de bakermat van de jazz. Vanaf 1985 worden de eerste contacten gelegd met de Honky Tonk Jazz Club en een jaar
later vormt e Mardi Gras Jazzband, op het Dendermondse Jazzfestival een brassband, samen met de Engelse klarinettist Norman
Holliday. Al snel omvat de actieradius van het orkest het ganse
Vlaamse Land.
e Mardi Gras Jazzband breekt internationaal door in 1987 in
Goes en in 1988 spelen zij op de oude stijl jazzfestivals te Gorinchem en Breda. De pers spreekt van "één van België's meest populaire en succesvolle oude-stijl-orkesten." Een jaar later behalen
zij tijdens de Dendermondse kroegentocht de tweede plaats in de
publiekspoll.
In 1991 wordt e Mardi Gras Jazzband voor een paar jaar huisorkest van de Dendermonds Honky Tonk Jazz Club. Ze treden onder meer op tijdens de Honky Tonk boottochten op de Schelde en openen de podiumacts op het Internationale Jazzfestival te
Dendermonde
In 1994 neemt e Mardi Gras Jazzband haar CD "Lookin' Fo' Marie Laveau" life op in de
Honky Tonk Jazzclub. De band opteert voor een live opname om de sfeer van een optreden zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Achtergrondgeluiden worden niet gecamoufleerd en er vindt geen studio-opkuis van de opname plaats. De CD wordt
uitgebracht op het label Honky Tonk Rarities.
Na een periode van windstilte nemen in 2002 een aantal van de originele bandleden de
draad weer op om de oude stijl jazz opnieuw trouw te zweren. Ze kiezen resoluut voor
een eigenzinnig repertoire dat bij voorkeur bestaat uit minder gekende New Orleans Standards uit het begin van de 20ste eeuw, met occasionele zijsprongetjes naar Ragtime, Blues
en zelfs Spirituals waarbij zij het vocale werk niet uit de weg gaan.
De laatste jaren frequenteert e Mardi Gras Jazzband het Nederlandse oudestijlcircuit.
THE MARDI GRAS JAZZBAND staat garant voor een stevige portie ambiance maar ze
schuwen evenmin de ingetogen frasering van een trage blues niet. Sinds een paar jaar
hebben ze al helemaal hun hemel verdiend door een compleet gospelprogramma aan te
bieden.
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JAzz In ’T PArK 2021

woensdag 21 juli 2021 - vanaf 14 u - reservatie verplicht via http://bit.ly/JazzInhetPark21
Woensdag 21 juli 2021
schellekenspark Dendermonde
17.40 - 18.40 u

scOTch,

nO

sODA!

Deze band is het blues-huisorkest van Honky Tonk én van Jazz
Centrum Vlaanderen. Naast blues hebben ze heel wat meer in hun mars.
"Scotch, no Soda!” is een straﬀe Belgische blues- en rootsband. Ilias
Scotch is een van de meest getalenteerde boogie en blues zanger-pianisten van het moment.
Met zijn band “Scotch, no Soda!” brengt hij al jaar en dag coole, eigenzinnige live shows in binnen- en buitenland. Met Koen Van Peteghem
op drums, Micha Teller op bas en Kurt De Bruyn op gitaar is Ilias vergezeld door een interessante mix van persoonlijkheden en muzikale invloedssferen. Zo heeft hij het graag. Niets moet, veel kan. Het is bij ieder
optreden weer fijn voor de muzikanten zelf en dat kan je op hun optredens merken van in het publiek.
Iedere muzikant heeft ondertussen genoeg ervaring en muzikale kunde
om iedere show weer opnieuw het beste uit hun frontman te halen.
Deze mannen kennen duidelijk wat van de Amerikaanse popmuziek
sinds de jaren '20 van de vorige eeuw. Van de bluesmuziek uit de Mississippi delta over de Jazz uit New Orleans naar de goeie ouwe Rock ‘n’ Roll uit de sixties
of seventies...
Zonder enige moeite past deze band zich aan aan de omstandigheden die zich aandienen. Invloeden variëren van Skip James, Memphis Slim en Hound Dog Taylor
over Louis Armstrong, Mose Allison en Jimmy Liggins tot zo breed als Bob Dylan,
Paul Simon en Elton John.
Voor deze Dendermondse gelegenheid wordt de band aangevuld met Henk De
Loose op trompet, in een vorig leven ook trompetist bij Jeggpap.
"Scotch, no Soda!" komt wel eens eigenwijs uit de hoek. Verwacht je maar aan enthousiast gebrachte, dansbare, strakke live-muziek. Niet te missen, dus.

Line up:
Ilias Scotch - piano, zang
Koen Van Peteghem - drums
Micha Teller - bas
Kurt De Bruyn - gitaar
Henk De Loose - trompet

Woensdag 21 juli 2019
schellekenspark Dendermonde
19.00 - 20.00 u

Line up:
Bruno Van Accoleyen - trompet, zang
Luc Van Hoeteghem - banjo
Vincent Van Elferen (NL) - trombone, zang
Paul Brandes (NL) - bas
Norbert Detaeye - piano, zang
Miel Leybaert - drums
Peter Verhas - clarinet, sax

The n.O. rOOf JAzzMen & nOrBerT DeTAeYe
e New Orleans Roof Jazzmen, een authentieke New Orleans jazzband
opgericht door wijlen Pierre Claessens, dé muzikant die deze muziek naar
Vlaanderen bracht. Deze band is al decennia lang het huisorkest van de
Honky Tonk Jazz Club (”den Bunker”) in Dendermonde.
Het huisorkest vervult de rol van ambassadeur van de club en legt getuigenis af van de kwaliteiten en stijlpolitiek van de Honky Tonk. Deze samenwerking berust fundamenteel op de wederzijdse waardering en
vriendschap die beiden nastreven ten bate van de New Orleans muziek.
Dit is de basis van de overeenkomst die ”de Roof” sloot met Honky Tonk
en nu al decenia lang standhoudt. We constateren dat dit huwelijk nog
geen enkele barst vertoont. We wisten dat de Roof stond voor kwaliteitsvolle, authentieke, traditionele jazz.
Bij buitengewone optredens verrijkt norbert Detaeye, huispianist en
zanger (ere-ondervoorzitter van de club) de band met zijn opperste pianospel en
zang, ook nu hier in het Park van Dendermonde.
Voor deze Dendermondse gelegenheid is op drums Miel Leybaert, medestichter
van de oorspronkelijke Jeggpap (begin van de N.O. Jazz in Dendermonde en van
Honky Tonk), van de partij samen met Peter verhas op klarinet en sax.
Dit is werkelijk de absolute top-afsluiter van een prachtige Dendermondse dag.

Jazz in ’t Park 2021 helemaal Dendermonds !
een organisatie van de stad Dendermonde met
medewerking van honky Tonk Jazz club vzw en Jazz centrum vlaanderen vzw

grATIs maar verplicht reserveren
http://bit.ly/JazzInhetPark21
Alle, op dat ogenblik geldende, regelgeving is van toepassing zoals:
voldoende afstand houden, dragen van een mond/neus-masker bij verplaatsingen
(vb. bij aankomst, bezoek toilet, ...), zitten aan een tafel, bediening aan tafel, ...

WIJZIGINGEN MOG

ELIJK

honky Tonk Agenda

zaterdag 18 september 2021
Aanvang: 20u30

new Orleans roof Jazzmen (B-NL) & norbert Detaeye (B) - New Orleans
Tickets: 25 €
Leden: 20 €
Studenten: 5 €
Opening nieuw seizoen

zaterdag 2 oktober 2021
Aanvang: 20u30

harry Kanters (Nl) invité Aurélie Tropez & Jérôme etcheberry (F) - Swing
Tickets: 25 €
Leden: 20 €
Studenten: 5 €

zaterdag 16 oktober 2021
Aanvang: 20u30

new Orleans Jazzband of cologne (D) & Marc Brooks (USA) - New Orleans
Tickets: 30 €
Leden: 25 €
Studenten: 5 €

zaterdag 30 oktober 2021
Aanvang: 20u30

in onderhandeling ... - Boogie Woogie/Blues

zaterdag 13 november 2021
Aanvang: 20u30

Dana gillespie & The Londion Blues Band (UK) - Blues
Tickets: 25 €
Leden: 20 €
Studenten: 5 €

zaterdag 20 november 2021
Aanvang: 20u30

ginger Pig (UK) - New Orleans
Tickets: 25 €
Leden: 20 €

zaterdag 27 november 2021
Aanvang: 20u30

new Orleans night Owls (B) - New Orleans
Tickets: 25 €
Leden: 20 €
Studenten: 5 €

zaterdag 11 december 2021
Aanvang: 20u30

in onderhandeling ... - Blues

zOndag 19 december 2021
Aanvang: 15u

norbert Detaeye (B) - New Orleans/Roots/Blues
Tickets: 20 €
Leden: 15 €
Studenten: 5 €
Traditioneel eindejaarsconcert door onze huispianist/zanger

Studenten: 5 €

AAnDAchT
Bovenstaande geplande optredens in onze Honky Tonk Bunker zijn onder voorbehoud van de op dat ogenblik
geldende voorschriften opgelegd door de overheid. Dit programma kan dus nog aangepast worden.
Wij houden ook nog rekening met beperkingen aangaande het aantal toegelaten bezoekers,
daarom zijn de vermelde prijzen iets hoger dan normaal.
Indien alles terug kan zoals voorheen zullen de prijzen ook weer verlaagd worden. Dank voor het begrip.

reserveren verPLIchT (zolang de corona maatregelen duren)
De reservaties worden gecentraliseerd bij Albert, zie onderstaand artikel.
Alle evenementen vinden plaats in onze bijzondere Honky Tonk Bunker, Leopoldlaan 12a, 9200 Dendermonde. Tenzij anders vermeld.
reservaties: gsm Albert 0475 699416
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 bij voorkeur 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.
AAnDAchT: alle optredens in onze honky Tonk Bunker starten om 20u30 tenzij anders vermeld.
De ingansprijzen worden vermeld voor leden en niet-leden. Als men 3x een optreden bijwoont is een lidkaart reeds terugbetaald.
Nadien is er per optreden 5 € winst tegenover niet-leden.
Expo in Jazz Centrum Vlaanderen: "55 jaar honky Tonk Jazz club"

"van herders en Koningen"

realisatie: Albert Braeckman

Meer dan een halve eeuw lang is Dendermonde een magneet voor iedereen die de ”oude stijl” jazz uit New Orleans een warm hart toedraagt.
In deze opnieuw geopende expo neemt Honky Tonk Jazz Club, het kloppende hart van de revivaljazz in Vlaanderen, de bezoeker mee in haar rijke
verleden, heden én toekomst. Het is een eerbetoon geworden aan een mythisch hoofdstuk uit de jazzgeschiedenis en aan iedereen die een klein stukje
heeft bijgedragen aan de Belgische jazzpuzzel. Heel wat musici werden op de gevoelige plaat vastgelegd door fotograaf Johan de Grande.
Zijn prachtige reeks zwart-wit portretten vormt de visuele rode draad doorheen de expo.
Reserveren is aangeraden: info@jazzcentrumvlaanderen.be of tel. 052 52 04 66

