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Boogie PHil

Boogie Phil groeide op in een muzikale familie en had reeds op jonge
leeftijd interesse in de muziek van o.m. Little Brother Montgomery, Albert Ammons, Jimmy Yancey en tal van andere pianisten die leefden in
grofweg de eerste helft van de vorige eeuw. Tussen 1993 en 1997 volgde
hij een opleiding aan het jazzconservatorium te Gent, waarna muziek
fulltime business werd. Gaandeweg bouwde hij een eigenzinnig repertoire op met jazz, blues en ragtime invloeden, interpretaties van bekende thema's en uiteraard af en toe een portie beestige pianoboogie.
Vanuit zijn interesse voor de boogiestijl ontdekte hij de zwarte jumpbands uit de fifties met veelal een boogiepianist als spilfiguur, ondersteund door een aantal blazers. Geïnspireerd door deze retro-swingstijl
vormde hij als pianist/zanger door de jaren heen verschillende bands
waarmee hij optrad in eigen land maar ook over de landsgrenzen heen.
Een ode aan Nat King Cole en Louis Jordan, maar ook aan andere (jammer genoeg minder bekende) artiesten uit die periode. Sam "e Man"
Taylor, Tiny Bradshaw, Wynonie Harris, Bull Moose Jackson, Roy
Brown, Roy Milton ...
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Erkenningsnummer: P 706279
Honky Tonk Info
Maandblad van de Honky Tonk Jazz Club vzw
Verschijnt niet in juli en augustus
48ste Jaargang - nr 3 - oktober/november 2021
Afgiftekantoor Dendermonde 1
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
E-mail: info@honkytonk.be
Reservering@honkytonk.be
Website: www.honkytonk.be
Facebook:
https://www.facebook.com/HonkyTonkDendermonde/

Zaterdag 30 oktober 2021
Honky Tonk Bunker
Aanvang: 20u30
Line up:
Filiep "Boogie Phil" Ketels - piano, zang
Willy De Vleeschouwer - gitaar
Chris De Braekeleer - drums

Dana gillespie &
The london Blues Band (UK-B)
Zaterdag 13 november 2021
Honky Tonk Bunker
Aanvang: 20u30

DANA gilleSPie – NieT AlS MAN geBoReN
Vandaag heeft de vrouw die in de jaren zeventig koketteerde in de entourage van
David Bowie een respectabele leeftijd bereikt. Reeds in de jaren zestig nam zangeres
Dana Gillespie een single op met Jimmy Page die later de gitaarheld bij Led Zeppelin
zou worden. In de jaren zeventig maakt ze deel uit van de eerste
Britse cast van Jesus Christ Superstar. Ze floreert tevens onder de
vleugels van het Bowie management en neemt twee lp’s op waaronder ‘Weren’t Born A Man,’ tevens de titel van haar biografie die
vorig jaar is verschenen. Dana werd toen in de markt gezet als
sekssymbool, maar het heeft haar niet getekend. Ze kijkt met fierheid terug op een muziekcarrière - ze is tevens actrice - die in de
jaren tachtig een definitieve wending nam in de richting van de
authentieke blues en roots muziek. Ze werkte meermaals samen
met de illustere ‘British Blues Boom’ producer Mike Vernon en
bouwt een solide en rijke discografie op. Ze wordt daarbij dikwijls
begeleid door de London Blues Band, maar durft ook over het
muurtje kijken. Zo zal ze op 13 november weer te zien zijn in onze
prachtige bunker met onder andere onze eigen Peter Verhas op
saxofoon, een garantie voor een swingende, beklijvende, maar ook
ontspannende avond met een warme gloed. Niet te missen!
Geert Ryssen

Line up:
Dana Gillespie - zang
Dino Baptiste - piano, keyboards
Jake Zaitz - gitaar
Evan Jenkins - drums
Peter Verhas (B) - sax

etienne Cools (°1933 - 2021)
+

Iedereen kende hem wel, de vriendelijke man van de koﬃe.
Steeds aanwezig, samen met zijn echtgenote, op onze ”buiten” activiteiten als vrijwillig
medewerker met al zijn materiaal om heerlijke verse koﬃe en thee te schenken.
Etienne was ook een trouwe bezoeker van onze club, hij reserveerde een zitplaats in onze
bunker, tijdens de voor hem beste optredens.
Jammer genoeg is Etienne er niet meer, iemand anders zal moeten zorgen voor lekkere
koﬃe, we zullen hem missen.
De Honky Tonk Jazz Club betuigt haar medeleven aan zijn echtgenote, familie en vrienden.
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giNgeR Pig
Zaterdag 20 november 2021
Honky Tonk Bunker
Aanvang: 20u30

John Richardson

“MARvelloUS”

(UK)

Lee Jackson

John Richardson (piano), die samen
met Ken Colyer, Chris Barber en
Sammy Rimington aan de wieg
stond van de Engelse New Orleansjazz, leidt nog steeds één van de
meest enthousiaste formaties uit de
UK: e Ginger Pig Jazz Band.
e Ginger Pig Jazz Band met als
thuishaven Northampton startte in
“e Black Bottom Jazz Club” hun eigen jazz lokaal. De band speelt overal in Europa
op Jazz & Blues festivals en belangrijke sociale evenementen. Hun repertoire bestaat
uit New Orleans muziek van Louis Armstrong tot Fats Domino; “typical
Britisch”, want hun sound is collectief opzwepend en hun samenspel
polyphonisch verbazend. De ritmesectie stuwt de muziek steeds naar een
hoogtepunt. Bovendien heeft Ginger Pig het geluk of een neus om
talentrijke jongeren in de band te introduceren én af en toe, als ’t past in
hun concept, Denise Gordon of Elaine McKeown of een andere
beroemdheid (o.a. Sammy) uit te nodigen.
e Ginger Pig heeft een sterke band met New Orleans. John (drums)
woont de helft van het jaar in “Tremé” New Orleans. Hij ondersteunt en
begeleid daar de jonge muzikale talenten om de traditionele New Orleans
muziek in stand te houden.

Colin Richardson

Line up:
John Richardson - piano
Colin Richardson - drums
Finlay Milne - trompet
Boysey Battrum - sax
Gary Witts - trombone
Brian Harding - gitaar
Lee Jackson - bas
Baba Antoine - percussie

e Ginger Pig Jazz Band speelde met veel gekende muzikanten zoals
Alton Purnel, Louis Nelson, Kid omas Valentine, Kid Sheik Cola, Freddy
Lonzo, Tuba Fats, Trumpet Black, Sammy Rimington en vele anderen.
e Ginger Pig Band was aanwezig op vele festivals, ondermeer in het Zwitserse
Ascona, Arosa, Celerina; in Nederland ondermeer in Arnhem, Amsterdam, Breda,
Enkhuizen, …. Ook in Duitsland, Denemarken, Frankrijk en meermaals in België.
Wie er de vorige edities bij was zal zeker verwachten dat dit weeral een ongelooflijke
en sfeervolle avond wordt met niet alleen tradionele jazz, die ons zo nauw aan het
hart ligt, maar ook met gospel, blues en zelf een vleugje rock (Lee).
Dansen misschien nog niet maar meezingen is toegelaten.
Albert

HeT JAZZCeNTRUM en 55j Honky Tonk
Het Jazz Centrum Vlaanderen is een unieke ontmoetingsplaats met
een aangename bar en een pracht van een patio. Een centrum met duizenden jazz LP’s waar u lezingen en kleine concerten van “grote” jazzmuzikanten kan meemaken.
Waar “amateurs” jazz leren spelen. Een centrum uniek in Vlaanderen
waar Traditional Jazz en aanverwante stijlen aan bod komen.
Waar je vandaag nog steeds (verlengd wegens lockdown) kunt genieten
van een expo met een kijk op 55 (56) jaar Honky Tonk leven. Een hobby,
die PASSIE werd, en uitgroeide tot wereldwijde trots.
Welkom !
De Expo “Honky Tonk, 55 (56) jaar” kan uitzonderlijk door u, concertbezoeker, bezocht worden vóór elk concert in Honky
Tonk vanaf 18u tot 19u.30. Gratis tekst en uitleg door Mon Heuvinck.
Meldt uw komst vooraf aan onze voorzitter Albert: 0475-69.94.16 of albert.braeckman@grafomaniac.net of via ere-voorzitter
Mon: 0478-92.82.70.

Honky Tonk Agenda
Zaterdag 30 oktober 2021
Aanvang: 20u30

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

Zaterdag 13 november 2021
Aanvang: 20u30

Dana gillespie & The london Blues Band (UK) - Blues
Tickets: 30 €
leden: 25 €
Studenten: 5 €

Zaterdag 20 november 2021
Aanvang: 20u30

ginger Pig (UK) - New Orleans
Tickets: 30 €
leden: 25 €

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

Scotch, no Soda! (B) - Blues
Tickets: 25 €
leden: 20 €

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 €

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.
Een CO2-meter is in gebruik, onze ventilatie is actief. Normaal zijn er buiten de geldende regels zoals afstand houden bij
aanschuiven, dragen van een mondmasker bij verplaatsingen, bediening aan tafel, ... geen beperkingen meer betreﬀende het aantal
toeschouwers. Niettegenstaande ons publiek waarschijnlijk voor 99% volledig is gevaccineerd kiest Honky Tonk er zelf voor
om voorzichtig te streven naar een 80-tal betalende bezoekers. De hogere prijssetting (orkest, met hun kosten en auteursrechten
moeten kunnen betaald worden) vermeld in onze agenda is dus wat maximum kan aangerekend worden.
Bij voldoende reservaties zullen deze prijzen lager zijn aan de kassa op de avond zelf. Dank voor het begrip.
ReSeRveReN AANgeRADeN, occasionele bezoekers worden toegelaten zolang er
zitplaatsen beschikbaar zijn. 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.
veRkeeRSWiJZigiNg: de parking van onze site Bastion V is enkel toegankelijk via de inrit aan de watertoren.
De stad Dendermonde heeft er nogmaals op gewezen dat deze site geen openbare parkeerplaats is, gebruik is dus op eigen risico !

Walt Windey (°1954 - 2021)
+

Ook het overlijden van Walt Windey is ons ter ore gekomen.
Walt, ex-bestuurslid en medewerker van Honky Tonk, was drummer in verschillende
New Orleans bands, ook bij de Honky Tonk - en Zenith Brassband.
Wie nu de grosse-caisse of de caisse-claire zal bespelen moeten we nog afwachten.
We gaan Walt en zijn uitstekend drumwerk missen.

Poldergotestraat 2B
9240 Zele

realisatie: Albert Braeckman

De Honky Tonk Jazz Club betuigt haar medeleven aan familie en vrienden.

