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 Muziekmozaïek 

Gooikoorts is een festival dat zich 
doorheen de jaren gespecialiseerd heeft 
in muziek met wortels in de ontelbare 
Europese tradities. Ook dit jaar stellen wij 
met trots ons concertprogramma aan u 
voor, maar Gooikoorts is veel meer dan 
enkel een muziekfestival. Het is tevens 
een familiefestival, met een uitgebreide 
kinderanimatie en een festivalmarkt 
voor jong en oud, met workshops, een 
vrij podium, spontane jamsessies, een 
gevarieerd catering- en drankaanbod en 
niet te vergeten een unieke bouwersmarkt, 
waar muzikanten en instrumentenbouwers 
elkaar kunnen ontmoeten. In al zijn 
aspecten hecht Gooikoorts bovendien 
een groot belang aan duurzaamheid en 
verdraagzaamheid. Wij verbinden een 
duurzame toekomst met een waardevol 
verleden.

 Wat staat er op het menu in 2020? 

Als we het weekend nu eens zouden 
beginnen met een Belgische avond? 
Vers van de pers groep Sjwoeng 
mag het startschot geven onder het 
duveldroomschip. Een aantal bekende 
gezichten (o.a. Marieke van Ransbeeck, 
Gielis Cautaers, Klaas Keymolen,...) 
willen oude Vlaamse dansen terug in het 
dansrepertoire krijgen. Deze worden ter 
plekke aangeleerd door Marleen De Clus. 
Hopelijk zijn we nadien wat opgewarmd 
voor een vleugje nostalgie met nog meer 
bekend volk. Want niemand minder dan 
het originele kwartet van de groep Ashels 
komt zijn vijfde cd aan ons voorstellen. 
Ik moet vast niet uitleggen hoe moeilijk 
het was om een balgroep te vinden die 
nadien nog het podium op durfde, en 
uiteindelijk kwamen we uit bij Novar, 
een Belgisch-Franse all-star folkband met 
Thierry Nouat, Toon van Mierlo, Aurélien 
Claranbaux en Jeroen Geerinck. Onze twee 
geluidstechniekers op het podium dus. Als 
dat maar goed afloopt.

Op zaterdag beginnen we de dag naar 
goede gewoonte met de lange zangtafel. 
Voor wie het concept nog niet zou kennen: 
we gaan met zijn allen liedjes zingen onder 
het duveldroomschip. Wij zorgen voor 
de zangboekjes en de voorzangers, jullie 
voor de ambiance! Met zoveel zangers op 
één plaats moeten we nadien natuurlijk 

verder gaan met een ensemble als Vox 
Bigerri, een vierstemmig a capella koor 
dat zich toelegt op spontane polyfonie 
uit de Pyreneeën. Het zangthema blijft 
ons nog heel de dag achtervolgen in 
de grote concerttent. Om 15:30u kan 
u kennis maken met de drie vrouwen 
van Tanxugueiras, die de voorbije 
jaren een kleine revolutie ontketenden 
in de Galicische muziek. Hun tweede 
album ‘Contrapunto’ is een eerbetoon 
aan de traditie van de pandereiteiras en 
integreert die samen met de harmonieën 
van verschillende stijlen uit het Galicische 
repertoire. Dat wordt een stevig concertje. 
En als de Fransen en Spanjaarden hun 
zegje mogen doen, kunnen we onze 
noorderburen niet zomaar links laten 
liggen. Daarom krijgen we bezoek van één 
van de populairste bands uit het huidige 
Estland. Curly Strings is een kwartet 
dat zijn inspiratie haalt uit de combinatie 
van bluegrass en Estse muziek. Prachtige 
melodieën en een intens samenspel 
garanderen ons een dromerige namiddag. 

Voor het intermezzo verspringen we 
dit jaar eens van continent. Tano is een 
project van Tister Ikomo waarin hij zijn 
Congolese roots vermengt met andere 
muziek- en dansstijlen. Het resultaat is een 
vrolijk totaalspektakel met aanstekelijke 
dansmuziek, die vermoedelijk zal leiden tot 
moves die we op Gooikoorts nog niet vaak 
gezien hebben.

Dat Gooikoorts een internationaal festival is, zullen we dit jaar extra geweten hebben. We 
verwelkomen groepen uit Griekenland, Estland, Frankrijk, Zweden, Schotland, Canada, de Verenigde 

Staten, Spanje, Duitsland, Ierland, uiteraard België en in primeur zelfs Congo. Google translate is 
gelukkig niet nodig, want in het grenzeloze rijk der muziek spreken we allemaal dezelfde taal.
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Tenslotte gaan we nog iets noordelijker 
en buigen we af naar het westen. Voor 
een groep als De Temps Antan steken 
we al graag eens een oceaan over. Of 
beter gezegd, zij doen dat voor ons. Hun 
debuut op Gooikoorts dateert van 2014. 
Dat concert is zodanig memorabel dat ze 
niet lang (maar toch heel even) moesten 
smeken om nog eens terug te komen. Zijn 
jullie klaar om de lekkerste partyband uit 
Québec nog eens welkom te heten? Wij 
anders wel.

Het Trio Durand-Millet-Raillard mag 
de streken Morvan en Auxois zijn thuis 
noemen en zorgt op zaterdagavond 
voor ons dansplezier. Op gitaar, viool en 
doedelzak stelt de groep zijn favoriete 
melodieën ter beschikking van de dansers. 

Zondag! Zondag! Geen tijd om lekker 
lang te vrijen, want de concertmis, waar 
u Vox Bigerri nog een keer aan het werk 
kan horen, begint al om 10u30. Maar 
het feestje begint pas echt als u de kerk 
uit komt. Daar staan Birgit Bornauw en 
Benjamin Macke klaar met hun Amazing 
Airbags die de beschikbare lucht optimaal 
zullen benutten om ons naar en over het 
festivalterrein te blazen. 

Te lang geleden dat we nog eens in 
Griekenland waren op Gooikoorts. 
Het vijftal van Pentaichon studeerde 
samen aan de Music High School of 
Ilion in Athene. Daar begonnen ze met 
hun onderzoek naar en het spelen van 
een variatie van stijlen uit de Griekse 
traditionele muziek. Hun programma is 
getiteld ‘Folk is rock’. Maar dat wisten wij 
natuurlijk al lang.

De vier supervrouwen van Fara werden 
samen groot op Orkney, waar je 
muzikanten vindt in dezelfde mate als 
duiven (en Orkney is een eiland). De groep 
startte oorspronkelijk als ‘The Chairettes’, 
de backing band van The Chair, die we hier 
ook al eens mochten verwelkomen. Drie 
violen en een piano die de energetische 
viooltraditie van Orkney én de harmonie 
der sferen eer aandoen.

De favoriet van de dag wordt waarschijnlijk 
wel het Anglo-Ierse kwartet Flook. Na 
een hiaat van 14 jaar bracht de groep in 
2019 een nieuw album uit. Met handen, 
voeten en instrumenten stevig geworteld 
in de traditie, doen ze hun reputatie van 
muzikale vernieuwers nog steeds eer aan. 
Kom je onderdompelen in de wervelende 

tunes, het ontzagwekkende samenspel 
en de virtuoze improvisaties van een 
legendarische groep.

Als laatste concert in de grote tent hebben 
we nog een verrassing in petto. Dirk 
Powell is een veteraan Americana meester 
en multi-instrumentalist die met de vingers 
in de neus de beste old-time, appalachian 
en cajun melodietjes voor ons te voorschijn 
tovert. Dirk is een van de belangrijkste 
Amerikaanse traditionele muzikanten 
van zijn generatie. Hij deelde het podium 
met o.a. Joan Baez, Rhiannon Giddens, 
Jack White, Sting en Eric Clapton en is te 
horen op de soundtrack van de film Cold 
Mountain, met Nicole Kidman en Jude Law.

De eer om Gooikoorts 2020 af te sluiten 
valt te beurt aan het jonge Franse ensemble 
Bargainatt. Zij brengen eigen composities 
en herwerkingen van traditioneel materiaal, 
van de Auvergne tot Bretagne,  door 
Poitou, Auvergne en Gascogne. Bargainatt 
brengt een bal vol kleur waarop de dansers 
hun allerlaatste energie er nog eens goed 
kunnen uitpersen. 

Melanie Scheys
www.gooikoorts.be

De kleine concerttent
Voor de meerwaardezoeker... die muziekliefhebber die kan genieten van een concert in een intieme sfeer, 

in absolute stilte, alsof je in de huiskamer van de artiest zelf bent uitgenodigd. Ook dit jaar hebben we weer 
vier heerlijke groepen voor jullie in petto:

Duo De Schepper/Sanczuk 
klinkt u hopelijk niet vreemd 
in de oren. Respectievelijke 
virtuozen op gitaar en viool 
leerden Florian en Anouk elkaar 
kennen in de folkgroep Broes. 
Hun duo is een zijproject waarbij 
ze de grenzen van de folk 
aftasten. Het resultaat bestaat 
voorlopig uit 2 prachtalbums 
waarvan het laatste uitkwam in 
november 2019.

Deitsch zorgt voor variatie op 
onze affiche, want eindelijk 
hebben we eens een Duitse 
groep gevonden die zijn eigen 
traditie nog naar buiten durft te 
brengen. Uit oude manuscripten 
doken een aantal melodieën 
en liederen op die het kwartet 
naar zijn eigen hand zette, 
gekleurd door zijn ervaring 
in verschillende Europese 
muziektradities.

Trio Törn bestaat uit drie 
jonge virtuozen die op viool, 
cello en nyckelharpa de 
grenzen van hun instrumenten 
exploreren. Lekker warm 
genesteld in de Zweedse traditie 
brengen ze eigen composities 
met ruimte voor spontane 
ideeën en improvisatie, zodat 
elk concert voor zowel het 
publiek als de artiesten zelf vol 
verrassingen zit.

Leana en Hartwin brengen 
ons verhalen van het Estse 
eiland Saaremaa, de plaats 
die ze nu beiden hun thuis 
mogen noemen. De liederen 
vinden hun oorsprong in de 
fluisterende bossen, diepe 
moerassen en kalmerende 
landschappen van het eiland. 
Een muzikale reflectie van 
de magische plaats die 
Saaremaa is.

Tanxugueiras Trio Durand-Millet-Raillard Amazing Airbags


