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Een tip
van de
sluier
Op het moment van dit schrijven ligt België bedolven onder verse sneeuw en lijkt de zomer een
verre droom. Ik laat alvast de zon in jullie hart met een vooruitblik op het festivalseizoen. Dat wordt
naar goede traditie ook dit jaar afgetrapt in Gooik, parel van het Pajottenland en de streek die
450 jaar geleden werd vereeuwigd door Pieter Bruegel. Dat moet gevierd worden! Met traditionele
muziek, dans en lekker eten!
Vrijdag 5 juli
De zon schijnt. Het is 25 graden in de
schaduw. Van heinde en verre komen
liefhebbers van traditionele muziek en
gezelligheid afgezakt naar de Gooikse
festivalweide. Onder het duveldroomschip
worden zij muzikaal verwelkomd op de
heerlijke Angelsaksische en Bretoense
tonen van Brisk. Met een goed glas bier
in de hand ontmoeten ze lachend oude
bekenden, alvorens massaal de grote tent
in te palmen voor een naam die menig
Pajot en liefhebber van dialectliederen met
een vreugdevol applaus zal ontvangen.
Niemand minder dan Arjaun opent immers
het hoofdpodium op Gooikoorts 2019,
voor de gelegenheid vergezeld van een
aantal gastmuzikanten. Onze Pamelse
superhelden stellen hun nieuwste album
‘op een banksken’ voor, samen met enkele
klassiekers die we met zijn allen kunnen
meebrullen, ondertekende op kop.
Hoef ik het nog te zeggen? Het weekend
kan al niet meer stuk...
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Wie de rest van de avond vastgeroest aan de
toog wil spenderen, denkt beter twee keer
na. Niet dat we u willen ontmoedigen om er
een aanzienlijke som van uw zomerbudget
te investeren, maar het bal op vrijdagavond
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valt echt niet te missen. La Machine uit
Centraal-Frankrijk komt op bezoek. En ze
hebben er zin in! Dat zal inslaan als een
bom...bal.

Wil je als medewerker graag
meehelpen met dit fantastisch
festival, laat het dan weten aan
ilse.coppieters@muzmoz.be
Zaterdag 6 juli
De zon schijnt. Het is aangenaam koel onder
het duveldroomschip en te warm om in de
tent te blijven liggen. Beter maar opstaan
dan om de Lange Zangtafel niet te missen. We zetten de traditie van onze gemiste
Rufijn De Decker uiteraard voort, met Vlaamse meezingers, een paar plakkaatliederen en
een goede dosis humor. Hij leerde zijn volk
zingen en bij Toutatis, zingen zal het!
Goed opgewarmd laten we het zingen vervolgens over aan de pro’s. Het openingsconcert op zaterdag wordt verzorgd door De
Garre, waaraan dit magazine volgend
nummer een apart artikel wijdt. De groep
stelt zijn gelijknamige cd aan jullie voor, een
absolute parel die niet kan en mag ontbre-

ken in uw collectie. De cd is te koop na het
concert. (einde sluikreclame)
Ook de nieuwe lading folkies is goed bezig.
Dat wordt tijdens deze Gooikoortseditie
meer dan eens duidelijk. Neem nu Oscar
Beerten, die momenteel viool studeert in
Zweden en daar de gitarist vond voor zijn
indrukwekkende duo Beerten-Finsson, te
bewonderen als eerste groep in de kleine
concerttent. Op het hoofdpodium gaan we
verder met Zampogneria Fiumerapido. De
zampogna (die grote doedelzak met dubbele
schalmei en bourdon) wordt ook wel eens
‘de ziel van Zuid-Italië’ genoemd. In combinatie met bombarde en – speciaal voor de
gelegenheid – Napolitaanse zang, brengt
dit trio traditionele zampognamuziek uit het
zuiden.
Als de laatste bourdons wegklinken, kan
u zich maar beter haasten naar de kleine
concerttent voor een soloconcert van Andy
Cutting. Eén uur in de nabijheid van deze
diatonisch accordeongod is doorgaans
voldoende om (tijdelijk) de verlichting te
bereiken.
Daarna is het feest voor de tunefreaks. Zij
kennen het duo Caroline Keane en Tom
Delany ook van de Ierse groep Four Winds.
Samen met Sean Gray op zang en gitaar

zorgen zij voor een deugddoende – en
obligatoire – sessie Ierse tunes en songs.
Van al die folkmuziek krijgt een mens al eens
nood aan een intermezzo (al heb ik daar zelf
nog nooit last van gehad). Dit jaar kozen
we voor iets heel speciaals. Jullie worden
uitgenodigd onder het duveldroomschip
voor een sessie dixieland van The Almost
Swinging Jazz Band. Een dansje doen, een
pintje drinken of gewoon rustig genieten
van de muziek, het kan allemaal tijdens dit –
bijna – swingende intermezzoconcert.
De headline op zaterdag is gereserveerd voor
de ‘Epic Nordic Folk’ van Sver. Dit is vuurwerk en leuker nog: vuurwerk dat voor het
eerst op een Belgisch podium staat (Goed
gedaan Gooikoorts!). Eén van de artiesten
die jullie alvast zullen herkennen is Anders
Hall van the Nordic Fiddlers Bloc, dat enkele
jaren geleden nog een knalconcert gaf op
ditzelfde festival.
Top - Topper - Topette!! We nodigen Andy
Cutting voor een tweede maal uit op het
podium (wie kan er immers ooit genoeg van
krijgen?). ‘C’est le pompon...’ is het debuutalbum van de Anglo-Franse balformatie
Topette!!, over wie het befaamde Britse
Songlines Magazine al schreef: “Topette!!
verdient zijn uitroeptekens...”
Zondag 7 juli
Geen wolkje aan de lucht. Onder het Duvel
Droomschip schakelen we over van de
nacht- naar de dagshift. De laatste Maredsous wordt samen met de eerste koffie
getapt. Tijd voor de jaarlijkse concertmis in
het prachtige kerkje van Gooik, waar we opnieuw kennismaken met de drie Zampognaspelers uit La Bella Italia. Aan de poorten van
de kerk worden we na afloop opgewacht
door hun Vlaamse collega’s van De Grote
Kornemuze. Veel te lang geleden dat die
olijke bende nog eens werd uitgenodigd op
Gooikoorts. Met doedels en bellen begeleiden zij ons in stoet naar het festivalterrein
om de derde en laatste festivaldag in te
zetten. De doedelzak brengt ons vervolgens

naadloos over naar het volgende ‘specialleke’ om jullie op te verheugen, want naast
Oscar Beerten is er nog een Vlaamse folkie
die haar heil ging zoeken in het noorden.
Doedelzakkoningin Marieke van Ransbeeck
studeert momenteel een Nordic Master in
Scandinavië en – hoe kon het ook anders –
verzamelde aldaar haar eigenste troep jonge
wolven rond zich. Onder de naam Farandi
reizen ze komende zomer doorheen Europa
om hun Vlaamse, Engelse, Finse, Deense en
Zweedse deuntjes aan het grote publiek te
tonen.
Laat ons niet vergeten dat het zondag is,
de dag waarop iedereen al eens wat gas
mag terugnemen. De kleine concerttent is
daarvoor vandaag de plek bij uitstek. Het
Portugees-Israëlische gezelschap Al’Fado
brengt traditionele liederen in het Ladino
dialect van de Joods-Hebreeuwse gemeenschap op het Iberisch schiereiland. Hun
muziek is geïnspireerd door andere lokale
tradities zoals Fado en Flamenco, waardoor
dit programma een gevarieerd staaltje van
de Iberische cultuur belooft te worden. Een
ontdekking zoals u ze alleen op Gooikoorts
kan doen.

Gooikoorts is een festival
georganiseerd onder de vleugels
van Muziekmozaïek vzw en
dankzij de steun van de Vlaamse
Gemeenschap, gemeente Gooik, Cera
en tal van partners, vrijwilligers,
sponsors en sympathisanten.
Als ecologisch festival willen wij ten allen
kost vermijden dat onze bezoekers nodeloos
doorheen Europa moeten vliegen voor het
ontdekken van goede muziek. Blijf dus maar
rustig zitten, wij brengen Europa naar u! Zo
steken we in slechts 400 meter de grens van
Portugal naar Polen over, want in de grote
tent wachten u de magistrale stemmen,
draailier en violen van Muzykanci. Het
gelijknamige debuutalbum van de groep,
intussen ook alweer 22 jaar oud, wordt
beschouwd als één van de belangrijkste
albums uit de geschiedenis van de Poolse
volksmuziek.

Lady Maisery

publiek laten smelten. We raden luchtige
kledij aan.
En dan is het gedaan met de rust! Ook
Vlaanderen mag met trots en blijdschap
uitpakken met zijn jonge folkgoden. The
Flemish Folk Caravan is een samensmelting
van de groepen WÖR en Trio D’Hoore.
Beiden vonden dat het tijd werd om Vlaamse folk terug naar de grote zalen te brengen.
Zo gezegd, zo gedaan. Vorig jaar openden
ze het hoofdpodium op Festival Dranouter
samen met supergroepen Le Vent du Nord
en De Temps Antan uit Québec. De zomer
van 2019 is de laatste festivalzomer van dit
project. Mis uw kans dus niet!
Na een opnieuw – bijna – swingend intermezzo onder het duveldroomschip komt
het einde van het festival stilaan in zicht.
Maar niet voordat we u nog om de oren
hebben geslagen met onze hoofdgroep op
zondag. The Lonesome Ace Stringband
zal zonder twijfel ook úw harten veroveren.
Chris Coole (banjo), John Showman (viool)
en Max Heineman (bas) zijn drie Canadezen,
verdwaald in die vreemde, doch prachtige
muziek van het Amerikaanse zuiden... Old
Time. Traditioneel en nieuw, krachtig en subtiel, ik word er zowaar poëtisch van...
Afsluiten doen we met tegenzin en een paar
oude rotten uit Bretagne. In de jaren ‘90
waren zij één van die groepen die de traditionele Bretoense dans opnieuw op een voetstuk plaatsten. De dansers op Gooikoorts
mogen absoluut niet klagen dit jaar, want na
de nu al legendarische bals van La Machine
en Topette!!, serveren we jullie tenslotte
Carré Manchot. Fest Noz op zijn best. Omdat we weten dat jullie van dansen houden...
Alstublieft! Graag gedaan.
En tot Gooikoorts!
Melanie Scheys
www.gooikoorts.be
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Eenmaal terug in de kleine tent kan u met
zijn allen genieten van Lady Maisery, drie
topvrouwen uit de Engelse folkscene. Met
hun intense vocale harmonieën en multiinstrumentale talent gaan zij als ware ontdekkingsreizigers op zoek naar de kracht,
schoonheid en vitaliteit van een lied. Sterke
madammen die, waar ze ook komen, hun
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