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Dit is de eersteling van een bende
olijkerds die in het Houtems dialect
zingen over de drank, de vrouwen,
het eerste liel stukgelopen relaties,
het nachtelijk leven en andere ge-
neugten des levens.
Uitschieters zijn een lied over ons
mo die, ook al is ze BB, het liefst
met haar Hadey Davidson door de
straten scheuÍt, maar ook een ode
aan het eigen buikje en Hl( eo, het
relaas van de aankoop, het vervoer
en de met de nodige kopbrekens
Sepaard Saande rnontaSe van een
kleerkast van een bekende Zweed-
se meube zaak (op de meiodie van
Cuontanomera).
De liederen van dit gezelschap uit
het Vllvoordse worden afgewisseld
met leuke instrumentaaltjes met
uitgesproken íolkrockaanpak, zoa s
Bransle v1n 't Pjeid (oÍ Branle des
Chevaux, tit de verzameling van
Thoinot Abeau) en het aansteke,
)ii$e Mein Kronpff .
De vijf groepsleden zijn stuk voor
stuk gedreven muzikanten. De zan-
ger van deze óende ongereigeld is
Freddy PeeteÍs, die ook gitaar en
trompet speelt. Accordeonist WiLy
De BLock en draailier/doedelzak/
Íluitspeler lohan De Clus nemen
v ot de instrumentale pairijen voor
hun rekening, ter\^/jl bassist Bdd
Pared s en drummer Chrls Sandron
voor een ljzersterke ondersteuning
zorSen.
Uitermate geschikt voor wie van
ongecompliceerde, plezante ambi
ancemuziek houdt.

René Warn!
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Het letterlijk en figuurlijk - grens-
overschrijdende OrchestÍe InteÊ
national du Vetex bestaat uit Vla-
mingen, Waen en muzikanten uit
Noord'Frankrijk. Deze bruisende
bende is een sooít kruising tussen
een fanfare en een brassband en
dankt zijn naam aan de oude textiel
buurt ln het KorÍijkse.
Wie de band in aprll dit jaar ln Cent
bezig zag op Vreemdgoon Toege-
stoon, het avondgebeuÍen tef ge-
LegenheLd van het staftevenement
voor het Feesf yo, de Foi* van [,4u,
ziekmozalêk, kon met ons vaststef
en dat dit orkest niet zornaar een
muziekgroepje is. Flomaek Fontasy
is het hryeede a bum van de Vetex.
Op één nummer na is ale muziek
op deze cd gecomponeerd door
trompett st Thomas [/]oÍzewski.
Ceen enkele sooft muziek is hem
en zijn band vreemd: van klezmer
over musette en ltaliaanse taÍantella
tot (veel) balkan en opzwepende
Latljns-Amerikaanse deuntjes toe.
De groep bestaat vooral uit kopers
maar ook een accordeon, hobo, kla-
rinet een skeepje viool en zelfs een
mondhapje doen hun duit in het
zakje. Alles is zeer virtuoos gespee d
Ln een wervelend spel van breekno-
ten en tegentijden en boordevol tril-
ler en vibratotechnieken. Af en toe
zorg de piano voor een fijn inteÊ
mezzo en helpen de stemmen ales
nog wat op te vroli Len. Celufk g zrln
eÍ o0f, rustpunten Lngebouwd ondeÍ
de vorm van trage nurnmeÍs, waaT
Onoer een mooLe stalge n]a|s.
Een idea e groep voor straatfeesten
en festivals maar ook een fijn album
om thuis in de platenkast te hebben.

\Yilfrid Moo en

WBM 2IO8I
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Eind jaÍen negentig konden we een
paar keer mee met Trommelfluit,
op weekend naaÍ het Hop Festlval
van de schattige marktstad Favers
ham (Kent), om daar vooÍ vertier
te zoÍgef tussen de stalletj-"s en de
Morris dot,cers tr. AnveÍgetelijke ef-
vannSen ore ons ars Íecensent v00r
de eerste cd van de groep eigenlijk
volkomen ongeschikt maken.
Uit neuÍale bronnen kan u echter
veTnernen dat de parades van de
band zeer gesmaakt worden, bij ons
sinds '87 maar ondertussen ook in
meerdere vene buitenlanden. Een
deel van dat succes li$ in het feit
dat vee van in legerkostuums van
de 17de eeuw gehulde leden beho-
ren tot het niruana onzer folkmusici.
Even was er een zweem van vÍees
dat de cd vol zou staan met enkel
fijfers en trommels, maar hoe had
dat gekund met (0.a.) muzikanten
als llans Quaghebeur, Peter, E|r,^/in
en Har ind Libbrecht, lep Fourier, Eric
Wile, Ruíi1n De Deckel Wilfrid Moo-
fen, Bart De Cock, Herman'kZen-
h,;errêgeie' Dewit, Rostd Tahor en
)eíemy' lkzenvanAontwoorpe' Uel
voorr? De folkleíhebber leest door
deze namen (van groepen als Kadri/,'t Kllekske en Twasleree) in wezen
de hele cd af en dus de grote vari
atie aan Vlaarnse volksmuziek, van
de lTde eeuw tot nu.
TrommelÍluit stelde de cd in oveÍleg
samen. Een onveryalste Vlaamse
superfollgroep b il.te dre verzorgd in
(met I are productie van Erilin Lib
brecht) Daardoor geloven we rots-
vast dat, ondanks het uitgesproken
karakter, de cd totver buiten de Íolk
wereld een gelieíd item wordt.

Antoí e Légat

Coast To Coast
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Vooks ls een zeskoppige Neder
landse formatie rond zangeres
Caroline Dijkman. Op hun eerste
album brengen zij veertien tra
ditionele l iederen uit Enge and,
Schotland en de Verenigde Staten.
Aan deze cd werd heel wat zorg
besteed. Alle teksten staan keurig
afgedrukt in het Íraaie in egboekje.
Rinie Houben-Loenders maakte de
arrangementen en koos voor een
sobere zí het wat eentonige
muzikale omlijsting op gitaal blok
fiui! viool, cello, dulcimer en akoes,
tische basgitaar
Caroline Dijkman selecteerde een
reeks prachtige tÍaditionals met
ijzeÍsterke teksten. Haar zang is
goed, maar soms iets te kil en wat
geforceerd. Enkele liederen worden
door basslst Steven Schoevaart ge
zonSen. Zijn vertolkingen klinken
vrij mechanisch, niet /egcÍo genoeg
en gaan snel vervelen, mede door
de niet zo boeiende !."geleiding.
De samenzanS tussen Rinie Hou
ben-Loender, Steven en CaroJine
zoÍ$ hier en daar wel voor ontroe-
rend mooie momenten, maar dat

8ebeuft jammer genoeS te v'reinig.
De bonus trac( Ainï No More
Cone on the Brozos, is best ge-
nietbaaÍ en wordt gezongen dooÍ
de inmiddels overleden .lean ln
nemée, die hiermee in 1970 een
grote hit had toen hij deel uitn, aak-
te van The Walkers.

René Warny


