ZATERDAG 24 MEI 2014

wereldmuziekfestival
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In 2009 werd Gent door de UNESCO
erkend als ‘Creative City of Music’.
Want muziek leeft bij de Gentenaars.
Tegelijk bestaat er een mooie traditie
van samenwerking en interactie
tussen de vele spelers in het Gentse
muzikale landschap. Concerten en
andere muzikale initiatieven van welk
genre ook, brengen keer op keer een
groot en gevarieerd publiek op de been.
Deze culturele diversiteit in het Gentse
muzikale aanbod wordt opnieuw in de
verf gezet met de achtste editie van
het wereldmuziekfestival Les Goûts (de
Gand).
Het is dit jaar daarenboven een
enigszins speciale editie vanwege
de herdenking van ‘50 jaar
Migratie’. In 2014 is het exact 50 jaar
geleden dat België met Marokko
en Turkije akkoorden sloot over de
arbeidsmigratie. Hier pikken we met
Les Goûts (de Gand) graag op in met
optredens van o.a. de Turkse feestband
Luxus en de Algerijnse zanger Kamel El
Harrachi.
Geniet van schitterende concerten in de
Sint-Baafsabdij en in het Baudelopark,
het speciale jongerenprogramma
op de Chase HipHop Stage, zwoele
dansinitiaties in de Centrale zelf
en maak kennis met verschillende
culturen op de wereldmarkt Feria
Mundial.
Om het geheel mooi af te sluiten start
er om 22u een spetterende afterparty in
de Centrale.
Op Les Goûts (de Gand) staan luisteren,
dansen, proeven en genieten centraal.
En de inkom is bijna helemaal gratis (*)
(*) Afterparty = € 5,00

BAUDELOPARK
PODIUM BAUDELO
14:00-14:30 Meisjeskoor Ledebirds ft. Kapinga Gysel
16:00-17:00 Vimbai Zimuto & Makali Sounds (Zimbabwe)
18:00-19:00 Takeifa (Senegal)
20:30-22:00 Luxus (Turkije)
IN DE RAND
12:00-22:00 Feria Mundial
13:00-13:30 Propere fanfare van De Vieze gasten
(ft. Kom-pas)
14:30-15:00 Mecuda (maskerdansen en steltlopers
uit Togo & Benin)
17:00-17:45 Murgafanfare van Komen en Gaan
CHASE CIRCUSTENT
14:00-23:00 CHASE HIPHOP STAGE
14:00 Workshop Afrikaanse dans
19:00 Kwame Mulzz
20:00 Lerr & Doc
21:00 Hakim (9Militia)
22:00 Brihang
ChaseMusicBE || www.chase.be
SINT-BAAFSABDIJ
PODIUM SINT-BAAFS
15:00-16:00 Brazilian Voyage (B/Brazilië)
ft. John Snauwaert en Nilson Matta
17:00-18:00 Violons de Bruxelles (B) ft. Tcha Limberger
19:00-20:30: Kamel El Harrachi (Algerije)
IN DE RAND
14:00-21:00 Feria Mundial
14:00-14:45 Murgafanfare van Komen en Gaan
16:15-16:45 Propere fanfare van De Vieze gasten
(ft. Kom-pas)
18:15-18:45 Mecuda
(maskerdansen en steltlopers uit Togo & Benin)
DE CENTRALE
KELDERZAAL
Dansinitiaties
14:00 Tango
15:00 Bellydance
16:00 Hip Hop
17:00 Samba do Brazil
18:00 Reggaeton
19:00 Kizomba
20:00 Salsa
21:00 Bachata
22:00 Showtime
(guest danceschools from Belgium)
22:00-03:00 Afterparty | € 5,00
Wereldmuziekparty
met DJ PACHA & DJ THE RUDIES

BAUDELOPARK
PODIUM BAUDELO
14:00

MEISJESKOOR LEDEBIRDS
o.l.v. KAPINGA GYSEL

De Ledebirds zijn een kleurrijke bende
muzikanten met een thuisbasis in de Gentse wijk Ledeberg. Door de unieke combinatie aan diversiteit binnen
de band brengen ze muziek van over de hele wereld. Vandaag staan niet de muzikanten van de Ledebirds, maar
het getalenteerde meisjeskoor in de belangstelling. Het koor
ontstond tijdens een workshop maar groeide snel uit tot een
volwaardig koor. Onder leiding van Kapinga Gysel (bekend van
o.a. Zita Swoon) grasduinden de meisjes door de favoriete liedjes van
hun mama’s. Samen zingen ze een rijk repertoire van vrolijke popsongs
tot traditionele Afrikaanse en Oost-Europese liederen. Meestal spelen ze
op straatfeesten in hun wijk, maar speciaal voor Les Goûts (de Gand)
verhuizen ze even naar het Baudelopark.
MEISJESKOOR > ZANG
KAPINGA GYSEL > BEGELEIDING

16:00

VIMBAI ZIMUTO & MAKALI SOUNDS
MBIRA

Met Vimbai Zimuto halen we een stukje
Afrikaanse cultuur naar België. De jonge muzikante uit
Zimbabwe is vooral gekend voor het bespelen van de
mbira, beter bekend als de duimharp. Ze heeft ook
een prachtige stem, waarmee ze vooral koormuziek en traditionele jazz brengt. Haar muziek en
teksten schrijft ze zelf. Voor Vimbai was het van
jongsaf al duidelijk dat muziek haar passie was en
dat ze daarmee verder wou. Door de jaren heen
maakte ze deel uit van verscheidene muzikale projecten zoals the Music Crossroads, UMOJA Cultural Flying carpet en The Daughters of Africa Production. Voor Les Goûts (de Gand) wordt ze begeleid
door het trio Makali Sounds.
VIMBAI ZIMUTO > ZANG
MYKKE ONYANGO > ZANG, BAS & TROMPET
MÓNICA FADUL > TOETSEN
NIELS VAN ROOIJ > DRUM

BAUDELOPARK
PODIUM BAUDELO

18:00

TAKEIFA

Voor het begin van Takeifa moeten we teruggaan naar
1992, toen Jac Keita zijn vader smeekte om hem een oude gitaar te
kopen. De gitaar had geen snaren en dus gebruikte de toen al zeer
creatieve jongeman fietskabels om zijn eigen muziek te creëren.
Toen later ook zijn drie broers en zus aanleg bleken te hebben
voor muziek, besloten ze een groep op te richten. Zo kreeg de
groep zijn huidige naam ‘Takeifa’, wat Keita familie betekent.
Hun professionele carrière kreeg een boost in 2006 toen ze naar
Dakar verhuisden. Daar deelden ze het podium met verschillende Senegalese artiesten, waaronder Femi Kuti en Youssou ‘n’
Dour. Ook de harten van de Europese muziekliefhebbers veroverden ze snel. Vorig jaar nog gaven ze het beste van zichzelf tijdens
de Gentse feesten. Dit jaar is Les Goûts (de Gand) aan de beurt! Met
hun exotische mix van traditionele ritmes en groovy gitaarriffs laten
ze het publiek dansen en meebrullen van begin tot eind.
JAC KEITA > LEAD VOCAL, GUITAR & TABALA
MAMMA KEITA > ZANG & BAS
FALLOU KEITA > ZANG & TABALA
IBRAHIMA KEITA > ZANG & DRUM
CHEIKH KEITA > ELEKTRISCHE GITAAR

20:30

LUXUS

Verwacht geen doordeweekse blues
van Luxus! Deze groep geeft een eigen draai aan
het muziekgenre en Oriental blues is het resultaat. Hun muziek wordt het best omschreven
als een mengeling van energieke zigeunermuziek met Amerikaanse bluesinvloeden en
een vleugje Turkish folk on top. Wat het zo
uniek maakt is de ontwikkeling die de muziek
doormaakt op het podium zelf. Luxus is dan
ook in de eerste plaats een liveband. Door de
overvloed aan eigen songmateriaal konden
cd’s echter niet achterblijven. Toch blijven het
vooral de covers op hun debuutcd ‘Acayip Seyler’
(Vreemde dingen) die op de meeste bijval kunnen
rekenen.
OZAN AKGÖZ > ZANG & ACCORDEON
ALPER BAKINER > ZANG & VIOOL
BURAK BEYREK > DRUM
CEM KURT > ZANG & GUITAAR
OLCAY BOZKURT > BAS
ISMET KIZIL > PERCUSSIE
MIKAIL SIMSEK > TROMBONE
KAMUCAN YALCIN > ZANG & KLARINET
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CHASE HIPHOP STAGE | BAUDELOPARK
Opnieuw laten we dit jaar allerlei jonge talenten aan bod komen.
Dit jaar wordt de programmatie verzorgd door Chase.
14:00 - 23:00

CHASE HIPHOP STAGE

Chase is een urban platform dat zich focust op de muziek en de leefwereld van jongeren. Muzikaal draait het bij Chase
rond genres die volgens die jongeren te weinig aan bod komen
in de traditionele media. Op hun radiostream, website en online
kanalen hoor en zie je daarom vooral urban music zoals hiphop,
r&b, dubstep, drum & bass en trap.
Chase ondersteunt ook lokaal talent in deze specifieke genres
door hen een platform aan te bieden via de radio, website, sociale mediakanalen en evenementen. Er is heel wat lokaal talent,
maar het kwaliteitsniveau blijft vaak laag door de beperkte ondersteuning vanuit de muzieksector en de weinige podiumkansen.
Hun slogan “Music From Scratch” doelt vooral op de muziek die onder de jongeren leeft en die ze naar buiten willen brengen. Dit doen ze in
samenwerking met muziekpromotors, evenementorganisators, dj’s en artiesten.
Ook jonge vrijwilligers kunnen terecht bij hen met hun creativiteit en kunnen op professionele begeleiding rekenen.
14:00

WORKSHOP – AFRIKAANSE DANS

19:00

KWAME MULZZ

20:00

LERR & DOC

21:00

HAKIM (9MILITIA)

22:00

BRIHANG
Website en radio stream: www.chase.be
Sociale media: ChaseMusicBE
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IN DE RAND VAN BAUDELO
12:00-22:00

FERIA MUNIDIAL – Wereldmarkt
Ook dit jaar staat interculturaliteit, creativiteit en informatie
weer centraal op de wereldmarkt!

13:00-13:30

PROPERE FANFARE VAN DE VIEZE GASTEN & KOM-PAS

De Propere Fanfare van de Vieze Gasten kwam voor de eerste keer samen in 2004 en
bestaat ondertussen uit meer dan 100 niet-professionele muzikanten. Niets muzikaals is hen vreemd:
er wordt gespeeld, gezongen, gedanst en nog zoveel meer. Met als special guests een paar muzikale
cursisten van de onthaalklassen van Kom-Pas Gent.
14:30-15:00

MECUDA-MASKERDANSEN EN STELTLOPERS UIT TOGO & BENIN

17:00-17:45

MURGAFANFARE VAN KOMEN EN GAAN

SINT-BAAFSABDIJ
15:00

BRAZILIAN VOYAGE

De Belgen gaan naar Brazilië! Of toch enkele van
hen. Wij behoren helaas niet tot de mannen die daar de strijd
om de Wereldbeker aangaan. Aangezien wij toch graag wat
van die Braziliaanse sfeer opsnuiven, besloten we om Brazilië
naar België te halen. Met Nilson Matta en company hebben we
daar het perfecte gezelschap voor gevonden.
Contrabassist Nilson Matta woont al sinds 1985 in New York,
maar komt oorspronkelijk uit São Paulo. In New York werkte hij
al met iedereen samen die iets te betekenen heeft in de jazzscene.
Toch verloochent de befaamde jazzmuzikant nooit zijn Braziliaanse
roots. Hij streeft ernaar het Braziliaanse gevoel levendig te houden in
die grote metropolis. In het project ‘Brazilian Voyage’ gaat Matta opnieuw
aan de slag met die typische Braziliaanse muziek.
Voor Brazilian Voyage krijgt Matta de hulp van zijn landgenoot ReNILSON MATTA > ?
RENATO MARTINS > PERCUSSIE
nato Martins en de Belgische muzikanten Greg Houben, Hendrik
GREG HOUBEN > ZANG & TROMPET
Braeckman en John Snauwaert. De drie Belgen zijn goed thuis in
HENDRIK BRAECKMAN > GITAAR
de Braziliaanse ritmes en geven de muziek een lichte jazzy toets.
JOHN SNAUWAERT > SAX
Het belooft een prachtige reis te worden doorheen een rijke muziekcultuur!

17:00

LES VIOLONS DE BRUXELLES

Les Violons de Bruxelles is de wel heel toepasselijke naam voor dit
Brusselse jazzcombo. Met drie violen, een contrabas en een gitaar kiest de groep
bewust voor een eigen geluid om de ‘gypsy jazz’ à la Django Reinhardt te vertolken.
De groep kende zijn start slechts enkele jaren geleden. Gitarist Renaud Dardenne
riep voor een gelegenheidsconcert de swingjazzviolisten van Brussel bij elkaar:
Tcha Limberger, Renaud Crols en Alexandre Tripodi. De avond werd zo’n succes dat
Limberger aan het einde van het concert spontaan uitriep: ‘Dames en heren, les
Violons de Bruxelles!’ En zo geschiedde.
TCHA LIMBERGER > ZANG & VIOOL
Door het samenbrengen van deze drie violisten met sterk contrasteRENAUD CROLS > VIOOL
ALEXANDRE TRIPODI > ALTVIOOL
rende persoonlijkheden, ontsluit zich een veelheid aan stijlen, emoRENAUD DARDENNE > GUITAAR
ties en swing. Een nieuwe en originele visie op het strijkensemble!
SAM GERSTMANS > CONTRABAS

19:00

KAMEL EL HARRACHI

Kamel El Harrachi behoort tot de generatie jonge Algerijnse muzikanten die de chaabitraditie een nieuwe impuls willen geven. Kamel leerde de
chaabi kennen via zijn vader, de populaire zanger en componist, wijlen Dahmane El Harrachi. Kamel was slechts zeven, maar hij was er toen al van overtuigd
dat hij later in zijn vaders voetsporen zou treden. In 1994 trekt Kamel naar Parijs, waar hij begint op te treden in kleine cafeetjes. In 2009 neemt hij zijn
eerste album op ‘Ghana Fenou” als eerbetoon aan zijn vader.
Daar bewijst hij zijn groot talent voor arrangementen en
orkestratie. Hij voegt o.a. contrabas, piano en Cubaanse
conga’s toe aan het traditioneel instrumentarium. Typerend zijn de subtiele elementen van Frans chanson
die zijn composities binnensluipen.
KAMEL EL HARRACHI > ZANG & MANDOLINE
SID ALI OUDANE > BACKING VOCALS &
BANJO
MOURAD AMRANI > BACKING VOCALS &
DERBOUKA
NABIL MANSOUR > BACKING VOCALS & TAR
FAHRAT BOUALLAGUI > VIOOL
PHILIPPE SORIANO > CONTRABAS

IN DE RAND VAN SINT-BAAFS

14:00-21:00

FERIA MUNDIAL

14:00-14:45

MURGAFANFARE VAN KOMEN EN GAAN

16:15-16:45

PROPERE FANFARE VAN DE VIEZE GASTEN (ft. KOM-PAS)

18:15-18:45

MECUDA - maskerdansen en steltlopers uit Togo & Benin
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DE CENTRALE
DANSINITIATIES

Tijdens Les Goûts (de Gand) kan er in de Centrale geproefd worden van talrijke
(gratis) dansinitiaties. Voor elk wat wils!
14:00

TANGO

15:00

BELLYDANCE

16:00

HIP HOP

17:00

SAMBA DO BRAZIL

18:00

REGGAETON

19:00

KIZOMBA

20:00

SALSA

21:00

BACHATA

22:00

SHOWTIME (Guest danceschools from Belgium)

22:00-03:00
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AFTERPARTY

| € 5,00

WERELDMUZIEK MET DJ PACHA & DJ THE RUDIES

organisatie
De Centrale i.s.m. LACC Latijns-Amerikaans Cultureel Centrum, Senegal Bantamba,
Platform Afrikaanse Gemeenschappen, Federatie van Marokkaanse Verenigingen,
Buren van de Abdij, Buurtwerking Macharius-Heirnis-Scheldeoord, Chase, Kom-pas Gent,
Anamma vzw, Sfeerbeheer en Greentrack.

