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Erkenningsnummer: P 706279
Honky Tonk Info
Maandblad van de Honky Tonk Jazz Club vzw
Verschijnt niet in juli en augustus
49ste Jaargang - nr 5 - juli 2022
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/

Donderdag 21 juli 2022
Schellekenspark Dendermonde
Vanaf: 13u
aanvang: 14u

14 uur: e Cotton City Jazzband
16 uur: ‘What A Wonderful Toots’
18 uur: Jo Lemaire

Nu de meeste corona-perikelen achter de rug zijn, kunnen we op 21 juli weer vrij en vrolijk
genieten van het jaarlijkse stadsfestival met medewerking van Honky Tonk Jazz Club en
Jazz Centrum Vlaanderen. De ongedwongen herstart gaat gepaard met een gevarieerd
programma dat garant staat voor ambiance en kwaliteit. Om 14 uur opent e Cotton
City Jazz band met een portie onvervalste New Orleans muziek. Om 16 uur brengt het
project ‘What A Wonderful Toots’ een ode aan één van onze internationale jazziconen.
Doorgewinterde muzikanten zoals Eric Melaerts, Bruno Castellucci, Patrick Deltenre
en Bart De Nolf doen Toots ielemans herleven naar aanleiding van zijn honderdste
verjaardag. Om 18 uur krijgen we de apotheose met Jo Lemaire die met haar band het
programma weer een andere richting uitstuurt. Geen pure jazz, maar wel doorleefd chanson en kwaliteitspop die het muzikale pallet van Jazz in het Park een extra toets geeft.
Het festival wordt gratis aangeboden door de stad Dendermonde. De Honky Tonk Jazz
Club, Jazz Centrum Vlaanderen en de Pijnders zorgen voor een warm onthaal met een
goed gevulde bar. Warm aanbevolen, het wordt als vanouds gezellig!
Geert Ryssen
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een initiatief van de stad Dendermonde - Dienst toerisme en Stadspromotie
in samenwerking met honky tonk Jazz Club en Jazz Centrum Vlaanderen.
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Donderdag 21 juli 2022
Schellekenspark Dendermonde
aanvang: 14u

Cotton City JazzbanD
Line up:
Vincent Van Elferen - trombone, zang
Annemiek Beex - piano
Jean-Pierre Roelant - drums
Herman Sobrie - bas
Eddy Sabbe - klarinet, sax, zang
Bruno Van Accoleyen - trompet

e Cotton City Jazzband is opgericht in 1962 en heeft zich van bij de start toegelegd
op muziek uit de jaren twintig en uit de Revival-periode. Daarmee traden ze in de
voetsporen van Louis Armstrong, George Lewis en andere groten in dit genre.
Het orkest wist zich een stevige reputatie op te bouwen. Jarenlang hebben Eddy en
zijn band muziekliefhebbers van het genre bekoord en voor volle zalen gespeeld. Ze
reisden door gans Europa, Afrika en speelden zelfs in New Orleans en de Caraïben.
Dat een kennerspubliek de band naar waarde weet te schatten getuigen de veel belangrijke prijzen die ze in de wacht sleepten. Zo wonnen ze in juli 2004 het ‘Concours
International de Jazz Nouvelle Orleans’ te Saint-Raphaël aan de Côte d’Azur en waren
als dusdanig eregast op het prestigieuze ’Festival du Jazz Traditionnel de Nice’.
Met de band staat er niet zomaar een verzameling individuele muzikanten op het
podium maar een waar orkest met een doorleefd vakmanschap en een vleugje humor.
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What a WonDerful ... tootS
Donderdag 21 juli 2022
Schellekenspark Dendermonde
aanvang: 16u

Line up:
Patrick Deltenre - gitaar, mondharmonica
Eric Melaerts - gitaar
Bart De Nolf - contrabas
Bruno Castellucci - drums

Vier muzikanten - zielsverwanten - delen hun ervaringen, passie voor muziek en enorm respect voor Baron Toots ielemans zaliger. De lyriek en muzikaliteit die Toots zo typeerde maar ook zijn warme persoonlijkheid, zijn waardering voor en goede raad
aan elke muzikant die zijn pad kruiste.
Patrick Deltenre: een erg soulfull gitarist. Fijne begeleider en uitstekend solist. Omarmde een tiental jaar geleden de mondharmonica (dan kon hij in de auto oefenen). Heeft alvast de intrinsieke melancholie van dat instrument begrepen.
Eric Melaerts: gitarist met erg veel ervaring zowel in de pop als de jazzwereld. Wil graag de – soms wat vergeten – unieke gitarist
die Toots was, in herinnering brengen. En wie er geen liedje zingen kan moet er maar eentje fluiten ;-).
Bart De Nolf: Belgisch jazzicoon op de contrabas. Gedurende meer dan 20 jaar vaste begeleider van Toots. Heeft natuurlijk
prachtige verhalen over de meester. Vindt nu ook de tijd rijp om een muzikaal eerbetoon te brengen aan zijn geliefde artiest.
Bruno Castellucci: wat valt er te vertellen? Een befaamde en alom geliefde drummer. Bijna 40 jaar zijn "compagnon de route”.
Zijn palmares is een boek op zich. Toots kon altijd op hem rekenen. Ook Bruno heeft ook een zak vol mooie en aangrijpende
anekdotes.
Met een repertorium (work in progress) gepuurd uit de ganse Toots-Legacy zal zelfs de grootste scepticus ontroerd worden. Een
muziekreis vol warmte, emotie, virtuositeit en uiteraard ook de guitigheid van de wereldberoemde Marollien.
Filmmuziek: oa.Midnight Cowboy, Turks Fruit, Bagdad Café etc … Popfeatures: oa. Paul Simon, Billy Joel, etc … Jazz: Quincy,
Brasil, George Shearing en een oneindige lijst. Uiteraard de prachtige eigen composities van Toots.

Jo lemaire
Donderdag 21 juli 2022
Schellekenspark Dendermonde
aanvang: 18u

Geboren in Gembloux (Franstalig België), zet Jo Lemaire haar eerste stappen op het podium met de band "Jo Lemaire + Flouze". Zeer snel boekte ze haar eerste succes bij het
grote publiek met een topper van formaat: “Je suis venue te dire que je m’en vais”, die
haar een eerste internationale hit opleverde. Na enkele gouden platen en een korte
pauze trekt Jo Lemaire de grenzen van België over. Frankrijk, Nederland, Zwitserland
en naar Canada waar ze herhaaldelijk wordt uitgenodigd op te treden op festivals in
Montreal en Quebec. Maar ook Amsterdam, Parijs, Marbella, Warschau, New-York,
Hong Kong ontbreken niet in de lijst van ontelbare concertpodia. De tijdloze klasse van
Jo Lemaire maakt haar tot de perfecte ambassadrice van het Franse Chanson.
Jo is altijd uniek in haar interpretaties. Ze staat steeds klaar voor gedurfde uitdagingen. Of het nu met één muzikant is of met
Big Band of Symfonisch Orkest in het Nederlands, Frans, Engels of andere: Jo staat er! Al enkele decennia lang.
Als geen ander gaf ze opnieuw glans aan het repertoire van Piaf. Jo, die met Flouze de belichaming van de Belgische New Wave
werd, is uitgegroeid tot een chansonnière met een kostbare troef. Of ze nu haar eigen songs, zoals het onvergetelijke “C’est mon
bateau“, ten beste geeft óf ze trakteert haar publiek op een ijzersterke interpretatie van het oeuvre der groten, qua performance
en creativiteit behoort ze steevast tot die laatste categorie.
In Dendermonde brengt ze een greep uit eigen werk, succesnummers van haar idolen en enkele songs uit haar omvangrijke 'internationale' repertoire. En ja, ook hier heeft ze enkele verrassingen 'in petto'. Wie goed naar haar repertoire (ge)luistert (heeft)
moet zeker de jazzy ondertoon in vele songs niet ontgaan zijn. Wie weet is er nog iets manouche-achtigs of komt Ella Fitzgerald
ook eens langs?
Dat kom je alleen maar te weten door mee aan te schuiven in het festivalpark van Dendermonde en mee te deinen op frisse en
Dana Gillespie & Marcsken
swingende pareltjes van onsterfelijke melodieën ... Tu viens? Kommen Sie? Are you coming too?

honky tonk agenda
naar gelang de omstandigheden kan dit programma onderhevig zijn aan aanpassingen en prijswijzigingen
Donderdag 21 juli 2022
aanvang: 14u

Jazz in het Park 2022
gratis

zaterdag 17 september 2022
aanvang: 20u30u

the blue Chevy’s (B) - Blues/Roots
Tickets: 20 €
leden: 15 €
Studenten: 5 €

zaterdag 24 september 2022
aanvang: 20u30u

een Second line presentatie

zaterdag 1 oktober 2022
aanvang: 20u30u

harry kanters, guillaume nouaux, Sebastien girardot en adrian Cox (Int.) - Swing
Tickets: 25 €
leden: 20 €
Studenten: 8 €

zaterdag 8 oktober 2022
aanvang: 20u30u

Phoenix Jazzband (B-NL) - New Orleans
Tickets: 20 €
leden: 15 €
Studenten: 5 €

zaterdag 15 oktober 2022
aanvang: 20u30u

new orleans Jazzband of Cologne (D) & tricia boutté (USA) - New Orleans
Tickets: 25 €
leden: 20 €
Studenten: 8 €

zaterdag 22 oktober 2022
aanvang: 20u30u

een Second line presentatie

zaterdag 5 november 2022
aanvang: 20u30u

in onderhandeling

zaterdag 12 november 2022
aanvang: 20u30u

een Second line presentatie

zaterdag 19 november 2022
aanvang: 20u30u

ginger Pig (UK) - New Orleans
Tickets: 20 €
leden: 15 €

DonDerdag 1 december 2022
aanvang: 20u

CC belgica: fappy lafertin new Quartet
Tickets: via ccbelgica.be

zaterdag 3 december 2022
aanvang: 20u30u

new orleans night owls (B) - ”Christmas in New Orleans - New Orleans
Tickets: 20 €
leden: 15 €
Studenten: 5 €

zaterdag 10 december 2022
aanvang: 20u30u

een Second line presentatie

zondag 18 december 2022
aanvang: 15u

norbert Detaeye (B) - Roots/New Orleans/Blues
Tickets: 20 €
leden: 15 €
Studenten: 5 €

Studenten: 5 €

Alle evenementen vinden plaats in onze bijzondere Honky Tonk Bunker, Leopoldlaan 12a, 9200 Dendermonde,
tenzij anders vermeld.
reservaties albert: 0475 699416 of albert.braeckman@grafomaniac.net
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.
aanDaCht: alle optredens in onze honky tonk bunker starten om 20u30 tenzij anders vermeld.

Poldergotestraat 2B
9240 Zele

realisatie: Albert Braeckman

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 !

