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Albert Braeckman: 0475 68 94 16
Mon Heuvinck: 0478 92 82 70
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E-mail: info@honkytonk.be
Reservering@honkytonk.be
Website: www.honkytonk.be
Facebook:
https://www.facebook.com/HonkyTonkDendermonde/

e Great American Songbook is een collectie van de succesvolste Amerikaanse jazz en lichte muziek uit de 20e eeuw voornamelijk afkomstig
uit Broadway-musicals, muziektheater en Hollywoodfilms. Men bedoelt er
meestal de periode vanaf 1920 tot en met de vijftiger jaren mee, en laat het
eindigen met de opkomst van rock-’n-roll. Tot op de dag van vandaag wordt
het repertoire uit deze omvangrijke collectie uitgevoerd door het overgrote
deel van jazzvocalisten en -musici wereldwijd die ook spreken van standards
of bekende melodieën uit verschillende musicals, films ... Enkele bekende
uitvoerders zijn Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Tony Bennett, Rita Reys, Sarah
Vaughan, Mel Tormé, Michael Bublé ...
Tot de beroemdste componisten van American Songbook repertoire behoren Irving Berlin, Duke Ellington, George Gershwin, Cole Porter, Rodgers en Hart, Jerome Kern, Johnny Mercer en Harold Arlen.
In Nederland kreeg jazz-zangeres Rita Reys in 1991 in de Amerikaanse ambassade in Den Haag uit handen van de toenmalige ambassadeur een ”Certificate of Appreciation for her promotion of the American
Songbook” uitgereikt.
Uit dit fantastisch oeuvre hebben wij het genoegen om ook in onze Honky Tonk de bekendste nummers
van deze collectie te laten klinken en dit met niemand minder dan de charmante Nederlandse zangeres
Angela Van rijthoven. Zij zal je ongetwijfeld meevoeren doorheen de mooie jazznummers die American Songbook te bieden heeft. Zij wordt hiervoor begeleid door eveneens topmuzikanten die reeds
lang hun sporen in de jazzwereld hebben verdiend. Aan de bas vinden we niemand minder dan de Nederlandse Bart Wouters, oa bekend als voorzitter van het
Breda Jazzfestival maar ook als stevige bassist/zanger bij Jazz
Connection en andere grote vedetten die hij al heeft mogen begeleiden. Aan de piano zit
de Belgische Stijn WauAngela Van Rijthove
ters, een fantastische lyrische pianist die ook bekend is van het oa het Frank Sinatra project,
Benny Goodman project, en als free-lance muzikant ook topmuzikanten heeft mogen begeleiden. Aan de sax en klarinet, niemand
minder dan ons eigen bestuurslid
Peter Verhas en tevens beroepsmuzikant die ook al met verschilBart Wouters
lende grote namen op het podium
heeft mogen staan zoals Dana Gillespie, Denise Gordon, Leroy
Zaterdag 19 september 2020
Honky Tonk Bunker
Jones, Lillian Bouté, Scott HamilAanvang: 20u30
ton ...
Kortom, het zal een lekker avondje
swingen worden met die overheerlijke melodieën die jullie beslist wel
al ergens hebben gehoord, of die
toch bekend in de oren klinken.

Stijn Wauters

Line up:
Angela Van Rijthoven (NL) - zang
Bart Woutersd (NL) - bas
Stijn Wauters (B) - piano
Peter Verhas (B) - sax, klarinet
Peter Verhas

Peter

HArry KAnTerS’ neW orleAnS Trio (Nl-B)
Harry Kanters is geen vreemde voor de vaste Honky Tonk
bezoekers want hij is al vaker te zien en te horen geweest in
de vaste bezettingen van de New Orleans Night Owls en de
Louis Armstrong Celebration Band. Ook heeft hij met zijn
virtuoze spel veel verschillende gasten in de jazzclub begeleid, waaronder Leroy Jones en Enrico Tomasso. Vanwege
de beperkingen die de huidige tijd ons oplegt, komt Harry
langs met een uitgelezen New Orleans Trio.

De jonge trompettist/zanger Coos
Zwagerman is muzikaal opgegroeid
in de Nederlandse New Orleans traditionele bakermat Enkhuizen en
speelt daar nog steeds in de traditionele jazzbands zoals de Revivalists.
Zijn eerste mentor was Sytze van
Duin, destijds trompettist van de
Dutch Swing College Band. Naderhand heeft Coos aan het conservatorium van Amsterdam gestudeerd bij
Ruud Breuls. Coos speelt ook vast in
het Glenn Miller Orchestra.

Zaterdag 10 oktober 2020
Honky Tonk Bunker
Aanvang: 20u30

Line up:
Harry Kanters (NL) - piano
Coos Zwagerman (NL) - trompet, zang
Frederik Van Den Berghe (B) - drums

Frederik Van Den Berghe startte al
op drums op 10 jarige leeftijd. Hij
luisterde toen al naar New Orleans
bands zoals van Louis Armstrong,
Kid Ory en Kid Thomas. Na zijn conservatorium opleiding heeft Frederik
zijn muzikale vocabulaire uitgebreid
naar Rhtyhm & Blues, maar ook naar
pop en rock en speelde o.a. bij Milow
en Arno. De liefde voor eerlijke New
Orleans muziek is altijd gebleven en
daar gaan we deze avond ook weer
van genieten.
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C ATfiSH (B)

Zaterdag 24 oktober 2020
Honky Tonk Bunker
Aanvang: 20u30

Catfish: 3 decennia geleden ontstaan,
letterlijk op een Patersholfeestenbierbakkenpodium in Gent.
Herkenbare wereldhits en obscure
B-kantpareltjes, maar ook eigen
nummers, met zoveel “americana”muziekkennis geschreven, dat die
niet opvallen tussen de gevierde klassiekers.

Band en Maxwell Street Band doen
beroep op zijn diensten, evenals
Norbert Detaye.

Een Catfish optreden is: gewoon met
het publiek “de goede tijden laten rollen”.
Laissez Les Bons Temps Rouler !
Let The Good Times Roll !
Get Rhythm, When You Get The Blues !

Frederik Sturtewagen verbaast door
zijn mooi stemgeluid. Door zijn vertellend zangvermogen houdt hij het
publiek onmiddellijk in de ban. Gerry
d'Haeyer op de drums, zetelde bij
Roland's Bluesworkshop, Wim De
Craene en Swing Bee. Tenslotte is
daar ook Karel Algoed, die zijn prachtige rood getooide contrabas meesleurt naar alle hoeken van de wereld,
zijnde The Swingcats, de Fondy
Riverside Bullet Band, ...

Catfish is een groepje oude ratten in
het muzikale vak. Mannen van vijftig, of reeds voorbij, met een beginnend buikje. Sinds jaren zijn ze on
the road.

Catfish is blues,
Catfish is rock 'n roll,
Catfish is country.
Catfish's got soul.

De groep draait rond gitarist Willy De
Vleeshouwer, die ook lid is van oa
Lightning Guy and the Mighty
Gators. Willy is van alle markten
thuis want andere bands als de Banana Peel Blues Band, Jill Hilleger

Line up:
Frey Sturtewagen - zang, gitaar
Willy De Vleeschouwer - gitaar, mandoline
Gerry D’Haeyer - drums
Karel Algoed - contrabas
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ELIJK

Honky Tonk Agenda

Zaterdag 5 september 2020
Aanvang: 20u30

Creole Gumbo (B) - New Orleans, Blues, Gospel, Rhythm & Blues, Cajun, ...

Zaterdag 19 september 2020
Aanvang: 20u30

Verjazz Combo (B-Nl) - The Great American Songbook - Swing
Tickets: 20 €
leden: 15 €
Studenten: 5 €

Zaterdag 10 oktober 2020
Aanvang: 20u30

Harry Kanters’ new orleans Trio (Nl-B) - New Orleans
Tickets: 20 €
leden: 15 €
Studenten: 5 €

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

in onderhandeling ... - New Orleans
Tickets: 25 €
leden: 20 €
Studenten: 5 €

Zaterdag 5 december 2020
Aanvang: 20u30

in onderhandeling ...
Tickets: 20 €
leden: 15 €

Studenten: 5 €

Zondag 27 december 2020
Aanvang: 15u

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

Studenten: 5 €

Tickets: 20 €
leden: 15 €
Studenten: 5 €
norbert Detaeye - Bruno Van Acoleyen - Karel Algoed
C A NC E L L E D

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.
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 8 tafels beschikbaar voor 4 tot 6 personen.
Handen kunnen ontsmet worden bij binnenkomst en aan de toiletten.
Bij binnenkomst en verplaatsingen (bezoek toilet) is het verplicht 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 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.

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.

