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Honky Tonk en Corona
Hoogtijd dat we nog iets van ons laten horen zeker ?
Iedereen begrijpt wel dat het moeilijk was en is om iets of wat mede
te delen in deze onzekere tijden. We hopen in ieder geval dat we
samen met onze leden ongeschonden uit deze crisis geraken.
En dat gaan we voorzichtig aanpakken. Onze voorzitter Albert legt
dat verder in deze info uit. Ondertussen hebben we al de filmvoorstelling “Round Midnight” gehad op de Honky Tonk parking, georganiseerd door CC Belgica, en gaan we onder auspiciën en met de steun
van de stad Dendermonde samen met het Jazz Centrum Vlaanderen
een voorzichtige 21 juli viering houden die ditmaal niet een Jazz in
’t Park maar een Jazz op de Parking zal zijn. Hierover verder in dit
blad meer details.
De mensen die zitten te wachten op de aankondiging van de volgende
New Orleans reis in april 2021 moet ik enigszins teleurstellen want
de situatie is nu nog veel te onzeker, zeker in de VS, om daar nu al
iets voor te organiseren. Carla en ikzelf zijn er dit jaar niet geraakt
en dat laat zich voelen: “Do You Know What It Means…”. Geraken
we’r volgend jaar ook niet dan zal het 2022 worden zeker ?
Gedurende deze “Corona” tijd stuurde ik af en toe een zeer geapprecieerd “mopke”, een “muziekske” of een “weetje” naar sommige leden
waarvan ik het e-mail adres heb, zo in de trant van wat je hieronder
vindt. Ieder trouw Honky Tonk lid die dat ook wil kan me zijn e-mail
adres doorsturen op info@honkytonk.be en zet in “onderwerp” Corona updates Danny.
Zo kan je op volgende link de begrafenisstoet van mijn goede vriend
Lucien Barbarin zien:
https://www.youtube.com/watch?v=NyhL6LiKGrg
Kan je volgende Liveshows volgen:
Elke woensdag en zaterdagavond om 22h Dom Pipkin op
https://www.youtube.com/watch?v=hcs_2d5YYQA
https://www.facebook.com/dom.pipkin/videos/10218749083090735
alle dagen om 15h en 22h Don Vappie op
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001062280342
Elke maandag om 19h Tricia Boutté en Paul Longstreth op
http://www.facebook.com/triciaboutte
elke nacht van donderdag op vrijdag om 2h en 3h30 Nicholas Payton op
http://www.facebook.com/BlueNoteNYC
Zo, hopelijk tot (zeer) binnenkort en zoals ze in NoLa zeggen: “keep it safe!”
Danny
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Honky Tonk Info
Maandblad van de Honky Tonk Jazz Club vzw
Verschijnt niet in juli en augustus
47ste Jaargang - nr 3 - juni 2020
Afgiftekantoor Dendermonde 1
Verantwoordelijke uitgever: Albert Braeckman
Secretariaat: Leopoldlaan 12A - 9200 Dendermonde
Hoofdredacteur: Albert Braeckman
Lidgeld (inclusief info)
15 euro/persoon - 25 euro/koppel
Rekeningnummer BE49 4428 6650 5171
Inlichtingen en reservaties:
Albert Braeckman: 0475 68 94 16
Mon Heuvinck: 0478 92 82 70
Secretaris Aimé: 052 21 63 85
E-mail: info@honkytonk.be
Reservering@honkytonk.be
Website: www.honkytonk.be
Facebook:
https://www.facebook.com/HonkyTonkDendermonde/

PleIn aIr Jazz
DInSdag 21 juli 2020
Honky Tonk Parking
aanvang: 11u & 15u

Het jaarlijkse Jazz in ’t Park werd dit jaar afgelast. Maar dat houdt Honky Tonk en
Jazz Centrum Vlaanderen niet tegen om onze nationale feestdag te vieren met een
goeie dosis jazz. Samen met de hulp van Stad Dendermonde presenteren we op 21
juli "Plein Air Jazz".
"Plein", omdat het festival doorgaat op het plein voor Honky Tonk en naast het Jazz
Centrum.
"Air", omdat we in de gezonde open lucht zitten en
"Jazz", wel ja ... omdat we jullie twee steengoede jazzgroepen van eigen stal aanbieden.
GraTIS, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk via
www.jazzcentrumvlaanderen.be

new orleanS TraIn JazzbanD (B)
DInSdag 21 juli 2020
Honky Tonk Parking
aanvang: 11u - 13u

Line up:
Koen Van Peteghem - drums
Guido Ros - piano
Arnold De Schepper - bas
Bart Robbrecht - banjo
Danny Verleyen - rieten
Jos Vermeulen - trompet
Lajos Van Peteghem - trombone

De roots van The New Orleans Train
Jazz Band liggen in Dendermonde waar
de leider van de band trombonist Lajos
Van Peteghem medestichter was van de
legendarische Jeggpap New Orleans Jazz
Band.
De TRAIN is ontstaan in 1974 en is al
meer dan 40 jaar het huisorkest van de
Lokerse Jazzclub.

geert ook bigband The Carpet Crooners
uit Hamme-Zogge. Bassist is Arnold De
Schepper die ook zijn eigen Arnold D.S.
band leidt. De drie voorgenoemden spelen eveneens met Bos Ros, het andere
huisorkest van de Lokerse Jazzclub. Banjospeler Bart Robbrecht is bassist wanneer Arnold niet vrij is. Koen Van
Peteghem (zoon van) vervolledigt de
ritme sectie aan de drums.

In de voorbije 45 jaar is de revival jazz uit
New Orleans de rode draad in hun repertoire. Swingnummers vervolledigen de
setlist onder invloed van de HarlemBlues-en-Jazz-trombonist Clyde Bernhardt, waarmee de TRAIN eind
zeventiger en begin tachtiger jaren optrad.

Een optreden van de New Orleans
TRAIN Jazzband verloopt als een gezellige treinrit. De band start en de toeschouwers stappen op en denderen
ritmisch mee waarbij de wisselwerking
tussen het orkest en de toehoorders
enorm belangrijk is (dixit Willy De Fleurquin).

Pianist is Guido Ros die meer dan 50 jaar
voorzitter was van de Lokerse Jazzclub,
Danny Verleyen is rietblazer. Hij diri-

My TrIbuTe To Frank SInaTra (B)
DInSdag 21 juli 2020
Honky Tonk Parking
aanvang: 15u - 17u

Line up:
Jean Van Lint - vocals
Peter Verhas - sax
Stijn Wauters - piano
Marc Roosendans - contrabas
Paul Bourdiaudhy- drums

“The Voice”, “Ol' Blue Eyes”, “The Sultan
of Swoon”, “The Chairman of the board”:
Frank Sinatra was een van de meest invloedrijke entertainers van de 20ste
eeuw, een man wiens invloed nog steeds
nazindert bij generaties zangers van over
de hele wereld.
Zijn belangrijkste erfenis is wel diens
prachtige repertoire vol onvergetelijke
nummers als, “The Lady Is A Tramp”,

“Strangers In The Night”, “My Way”, “Fly
Me To The Moon”, ...
Voor deze tribute wordt de muziek van
Frank Sinatra opnieuw tot leven gebracht
door onze Belgische crooner Jean Van
Lint die er zijn eigen 'touch' aan geeft.
Jean Van Lint krijgt hierbij de hulp van
een swingend jazzkwartet om samen een
meeslepend en entertainend programma
te brengen.

aanDaCHT !
Tussen de twee optredens, van 13 tot 15 uur, dient het ”plein” ontruimd te worden. Deze onderbreking zal worden gebruikt om
alles te ontsmetten voor het tweede optreden. Indien je de beide concerten wil meemaken moet je dus tweemaal reserveren !
Een ”pop-up” bar is aanwezig. Maar opgelet: de basisvoorschriften betreﬀende Corona zijn van toepassing.
Dranken kunnen besteld worden aan onze vrijwilligers en zijn te betalen met vooraf aangekochte bonnetjes.
Onze medewerkers zijn voorzien van een mond- en neusmasker. Bestellen aan de bar is niet toegelaten.
De toiletten in Honky Tonk zijn beschikbaar. Graag handen ontsmetten bij het betreden van de club en bij het verlaten
van het toilet. Deze toiletten worden regelmatig ontsmet.
Wij raden ten stelligste aan om bij het betreden van de Honky Tonk een mond- en neusmasker te dragen.

aanPaSSInG lIDkaarTen
Door de corona-tijd hebben wij de mogelijkheid om alle lidkaarten voortaan uit te schrijven per seizoen.
De nieuwe geldigheidstermijn zal dus van 1 september tot 31 augustus volgend jaar lopen.
Huidige leden die hun lidkaart vernieuwden van begin dit jaar of nog moeten vernieuwen krijgen een lidkaart aan
het lopende tarief tot 31 augustus 2021. Vanaf 1 september 2021 bedraagt het lidgeld 15 € per persoon en 25 € per koppel.
Aangeraden is om het verzoek tot verlengen van uw lidgeld af te wachten. Dat wordt meegezonden met je ”Honky Tonk Info”.
Voor nieuwe leden zijn deze nieuwe tarieven reeds van toepassing vanaf 1 september 2020.

met financiële steun van
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Honky Tonk agenda
DInSdag 21 juli 2020
aanvang 1: 11u - 13u
aanvang 2: 15u - 17u

PleIn aIr Jazz - samen met Jazz Centrum Vlaanderen & Stad Dendermonde
GRATIS maar verplicht reserveren
The new orleans Train Jazzband (B)
www.jazzcentrumvlaanderen.be
My Tribute to Frank Sinatra (B)
beperkte plaatsen

zaterdag 5 september 2020
aanvang: 20u30

Creole Gumbo (B) - New Orleans, Blues, Gospel, Rhythm & Blues, Cajun, ...
Tickets: 20 €
leden: 15 €
Studenten: 5 €
norbert Detaeye - bruno Van acoleyen - karel algoed

zaterdag 19 september 2020
aanvang: 20u30

Doc Houlind all Stars (Den) - New Orleans
Tickets: 30 €
leden: 25 €
Studenten: 5 €

zaterdag 10 oktober 2020
aanvang: 20u30

new orleans Jazzband of Cologne (D) & Marc brooks (NO-USA) - New Orleans
IJK
Tickets: 30 €
leden: 25 €
Studenten: 5 €
WIJZIGING MOGEL

zaterdag 24 oktober 2020
aanvang: 20u30

Catfish (B) - Blues
Tickets: 20 €
leden: 15 €

zaterdag 7 november 2020
aanvang: 20u30

boogie Phil (B) - Boogie Woogie/Blues
Tickets: 20 €
leden: 15 €
Studenten: 5 €

zaterdag 21 november 2020
aanvang: 20u30

Ginger Pig (UK) - New Orleans
Tickets: 25 €
leden: 20 €

zaterdag 5 december 2020
aanvang: 20u30

Scotch, no Soda! (B) - Blues/Jazz/Roots
Tickets: 20 €
leden: 15 €
Studenten: 5 €

zondag 27 december 2020
aanvang: 15u

norbert Detaeye (B) -Roots
Tickets: 20 €
leden: 15 €

WIJZIGING MOGEL

IJK

Studenten: 5 €

Studenten: 5 €

WIJZIGING MOGEL

IJK

Studenten: 5 €

NIEUWE INFO MET BIJGEWERKT PROGRAMMA MIDDEN AUGUSTUS

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.
Hou er rekening mee dat er volgens de nu geldende maatregelen maar ongeveer 40 personen kunnen zitten in onze club.
Men moet ook bereid en in de mogelijkheid zijn om eventueel nieuwe bubbels te vormen met andere bezoekers.
Volgens de afstandsvoorschriften zijn er tafels beschikbaar van 5, 6, 7 en zelfs van 10 personen (1x).
Handen kunnen ontsmet worden bij binnenkomst en aan de toiletten.
Bij binnenkomst en verplaatsingen (bezoek toilet) raden wij ten stelligste aan om een mond- en neusmasker te dragen.
Alle zitplaatsen en tafels zijn ontsmet. De toiletten krijgen regelmatig een beurt.
Enkel bediening aan tafel door onze vrijwillge medewerkers. Al deze medewerkers dragen een mond- en neusmasker.

reSerVeren VerPlICHT (zolang de corona maatregelen duren)
De reservaties worden gecentraliseerd bij Albert, zie onderstaande artikel.
Bij reservatie is er kans dat wij de ingangskaarten op voorhand zullen aanbieden mits betaling.
In dat geval is uw reservatie zonder deze kaarten niet geldig.
Bij reservering ook alle namen (eventueel per koppel) doorgeven met vermelding ”leden” of ”niet-leden”
zodat de juiste kaarten kunnen afgeleverd worden.
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 reservering@honkytonk.be
opgelet: zonder bevestiging is uw reservatie niet geldig !

realisatie: Albert Braeckman

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.

