GENTSE GOESTE IN EN ROND DE ABDIJ
Op zaterdag 20 mei strijkt “Les Goûts de Gand” voor de 11de keer neer in de Machariuswijk.
De wijk rond de historische Sint-Baafsabdij en het aanpalende Coyendanspark ontvangen
artiesten uit België, Bulgarije, Iran, Irak, Kameroen, Mauritanië, Slovakije, Spanje, Turkije,
Syrië en Palestina … (en dan zijn we er misschien nog een paar vergeten). De ganse buurt
wordt omgetoverd tot een uniek muzikaal décor. Het Coyendanspark zelf wordt een “Feria
Mundial”, een wereldmarkt waar je lekker kan eten en drinken of allerlei exotische spullen
kan kopen. Een niet te missen gratis stadsfestival op de plek waar Gent is ontstaan …

GROENE KERK | COYENDANSPARK
18:00

THEODOSII SPASSOV FOLK
QUINTET | BGR

De 46-jarige Theodosii Spassov geldt als één van
de meest interessante Bulgaarse muzikanten
aller tijden. Hij speelt kaval, een herdersfluit en
één van de oudste instrumenten in Europa. De
kaval heeft een rijke klankkleur en biedt tal van
mogelijkheden. Spassov ontwikkelde zijn eigen
unieke speelstijl door het mengen van traditionele
volksliederen met jazz en klassiek. Het leverde hem
– naast uitnodigingen voor concerten in Europa,
Azië, het Midden Oosten, Australië, Canada en
de USA – vooral in jazzmiddens een reputatie
op (Newsweek beweerde zelfs dat hij een nieuw
muziekgenre had uitgevonden). Nu komt hij naar
België, op uitnodiging van ‘Les Goûts de Gand’. De
man bracht zelf 4 cd’s uit maar werkte ook mee
aan zo’n 20 cd’s van anderen, waaronder ‘Le Mystère des Voix Bulgares’ en ‘An Italian Story’, van il
Gran’ Maestro Ennio Morricone.
Theodosii Spassov: kaval & zang | Peyo Peev: gadulka
| Ivan Georgiev: gaida | Hristiyan Tsvyatkov: gitaar |
Genadi Rashkov: tupan

20:30

LA PANIKA | BEL

La Panika is een brass band maar ook veel meer
dan dat. La Panika is de vrucht van duizend
ontmoetingen, van duizend uitspattingen en
liefdes. La Panika ontstond meer dan tien jaar
geleden in de geest en traditie van de Oost-Europese dorpsfanfares en brengt een aanstekelijke
mix van Zigeuner- en Balkanmuziek van Bulgarije,
Macedonië en Turkije. Met een eerste plaat Afan
Toufan (2008, Compagnie Tire-Laine) speelde het
orkest honderden concerten in Europa. La Panika
kruiste de wegen van de groten uit de Balkanmuziek en deelde het podium met o.a Serkan Cağri,
Ivo Papasov, Neshko Neshev en Mladen Malakov.
Onlangs werd na vele omzwervingen de basis
gelegd voor Darmadan, hun tweede plaat die binnenkort verschijnt. Met virtuositeit, melancholie
en een gezonde dosis waanzin, brengt La Panika
een indrukwekkend, onweerstaanbaar feest als
afsluiter van ‘Les Goûts de Gand’
Jean-Pierre Lietar: trompet | Thomas Morzewski: trompet |
Rezak Demirov: klarinet | Benito Blancquaert: saxofoon
& klarinet | Bastien Charlery: accordeon | Gaspard
Vanardois: gitaar | Christian Laisne: bariton tuba |
Hendrik Dobbelaere: baritontuba | Cedric Gillemend:
suzafoon | Dzemsid Zejnelov: tapan | Seven Zejnelov:
percussie

SPAANSE GOUVERNEURSWONING | BUITENHOF 35 (V.O.E.M.)
13:00 & 16:00
14:30 & 17:30

Workshops Palestijnse dabké
Breakdance

EYÜP SULTAN MOSKEE | BUITENHOF 29
16:00

Rondleiding in de moskee

Tussen de twee opvoeringen van Osama Abdulrasol & Cengiz Özdemir in het
Turks Cultureel Centrum is er een rondleiding in de moskee.

HERBERG MACHARIUS | COYENDANSPARK 1
15:00

AMINATA ABDOUL | MRT

Al van in haar jeugd was Aminata Abdoul
gepassioneerd door muziek en zang. Ze was
amper zestien toen ze zelf songteksten begon te
schrijven. Deze veelzijdige artieste zingt zowel
funk, pop, soul, disco als jazz en dit met een passie
en bezieling die je maar zelden ziet.

17:00

YANNICK TAYOU | CMR

Jong Gents talent die experimenteert met
vele stijlen en een jong publiek aantrekt. Hij is
betrokken bij verschillende projecten maar muziek
blijft een passie.

TURKS CULTUREEL CENTRUM | KAZEMATTENSTRAAT 80
15:00 & 17:00

OSAMA ABDULRASOL & CENGİZ ÖZDEMİR | IRQ – TUR – GNT

Osama Abdulrasol verrijkt met zijn magische spel
op de qanoen al jaren de Belgische en internationale wereldmuziekscène. De melodieën op
zijn nieuwe cd ‘Jedid’ vormen dan ook een brug
tussen Oost en West. Osama’s composities hebben
duidelijk hun wortels in zijn geboorteplaats, het
mythische Babylon in Irak, maar worden verrijkt
met invloeden van over heel de wereld. Met
qanoen, zang, accordeon, cello en percussie toont
zijn ensemble hoe de toekomst er kan uitzien,

hoe verschillende achtergronden, stijlen en talen
kunnen vermengen tot een nieuw geluid. Cengiz
Özdemir is een meester van de Soefiemuziek. Het
Soefisme is een strekking binnen de islam die harmonie, liefde en schoonheid sterk omarmt. Cengiz
Özdemir is een begenadigd ney-speler. Samen met
Osama laat hij ons ook dit jaar genieten van de
wonderlijke poëtische wereld van het mysterieuze
soefisme.

LDC HORIZON | LOUSBERGKAAI 12
14:00

KINDERKOOR DE STEMBAND
o.l.v. Wim Claeys | GNT

De Stemband is een jeugdkoor voor kinderen
vanaf 6 jaar dat Gentse volksliedjes zingt in het
schoonste dialect van de Lage Landen. ‘Rosalie’,
‘’t Vliegerke’, ‘In mijn stroatse zijn ’t allemaal
komeren’, ‘Het veugelke da nie kost kakken’, …
behoren tot de klassiekers van het repertoire. De
Stemband is een initiatief van niemand minder
dan Wim Claeys, muzikale erfgenaam van Walter
De Buck en Gentse bard bij uitstek.

16:00 & 18:00 KINDERKOOR LEDEBERG
o.l.v. Lisa Couck & Kapinga Gysel | GNT

Het Kinderkoor van Ledeberg staat onder begeleiding van Lisa Couck en Kapinga Gysel. Deze bonte
bende staat garant voor veel zangplezier. Het
gerucht doet de ronde dat ook het Meisjeskoor van
de Brugse Poort zal aansluiten tijdens ‘Les Goûts
de Gand’. We zijn benieuwd …

ST BAAFS ABDIJTUIN | COYENDANSPARK
15:00 & 17:00

KARAVAAN | SVK – BEL

Karavaan stelt zich tot doel het artistieke niveau
van de Gentse Roma op te krikken door professionele artiesten onder de arm te nemen. De band
bestaat uit Slowaakse, Bulgaarse, Macedonische,
en Vlaamse leden en wordt voortdurend uitgebreid met nieuw aanstormend muzikaal talent.
Karavaan is een artistieke kweekvijver waar jong
talent de kans krijgt om zich verder te ontbolste-

ren. Karavaan wordt muzikaal begeleid door o.a.
Wouter Vandenabeele en Martin Balogh. Onder de
naam “De Gentse Karavaan” kreeg de band een
centrale plaats op de Internationale Roma(ni) dag
op 8 april en ging die dag officieel van start. Les
Goûts de Gand is dan ook verheugd dit project net
daarna te mogen verwelkomen!

MUZIKANTENHUIS TINI | DAMPOORTSTRAAT 50
17:00

TAMMAM RAMADAN
& KHALED AL HAFEZ | SYR

Tammam Ramadan en Khaled Alhafez leerden elkaar
kennen in de gangen van het Conservatorium van
Aleppo en begonnen in die periode samen te spelen.
Door de politieke omstandigheden in Syrië werden deze
virtuoze muzikanten echter gedwongen om naar Europa
te migreren, waar ze sindsdien graag geziene gasten
zijn op de meest prestigieuze concertpodia. Met het
Wajd Ensemble waren ze vorig seizoen o.a. te gast in de
Sint-Baafsabdij, voor het jaarlijkse Midzomernachtconcert. Hun liederen en instrumenten vertellen op indringende wijze het verhaal over hun landen van oorsprong
en de weg die ze aflegden. Voor deze editie van Les Goûts
de Gand spelen ze voor de gelegenheid in duo.

19:00

HANS MORTELMANS
& GROEP | BEL

Hans Mortelmans heeft ondertussen al een
fraai parcours afgelegd. Zijn 5de cd wordt
er opnieuw één met vele ontdekkingen!
Hans en zijn kompanen nemen ons zoals
altijd op sleeptouw met mooie ‘verhalen’,
andermaal gekruid met stevige gypsy jazz,
een straaltje Caraibische zon of een snuifje
Europese volksmuziek.
Hans Mortelmans: zang, gitaar, accordeon |
Lodewijk Dedain: gitaar | Lieven Keymolen: klarinet,
basklarinet | Benny Van Acker: contrabas |
Joke en Valerie Dedain: backing-vocals

Khaled al Hafez: zang, percussie | Tammam Ramadan: ney

LOUSBERGMARKT | FERNAND LOUSBERGKAAI 33
16:00

DE KLEINE BEZETTING | BEL

De kleine bezetting speelt hoofdzakelijk eigen werk dat baadt
in vrolijke tristesse. Er zijn duidelijk contouren te ontwaren
van muziekjes uit alle hoeken van de wereld. Het kan dansant
worden en ook beluisterd met een drankje en een hapje of gewoon
frontaal rechttoe rechtaan. Een kleine bezetting past zich aan,
wringt zich ertussen en neemt even de tijd voor u in handen.

Adriaan Druwé: basgitaar |
Alexander Claeys: accordeon |
Jan De Coninck: trompet |
Floris Lepercq: gitaar |
Michel Ingels: drums |
Wilfried De Bleser: klarinet

DE BUFFEL | GANDASTRAAT 19A
17:00

SONIQUETE DUO | TUR – ESP

Flamencogitarist Emre Kuzuoglu werd geboren in Istanbul. Hij verbleef een tijdlang
in Sevilla waar hij zijn gitaarwerk onder de knie kreeg om uiteindelijk zijn definitieve
artistieke stek te vinden in Unesco-muziekstad Gent. Hij combineert zijn Turkse roots met
invloeden uit de jazz en het compas en de duende van de flamenco op een natuurlijke
manier. Met zijn groep Soniquete treedt hij op in verschillende formaties. Voor les Goûts de
Gand treedt hij op in duo, samen met de Spaans-Brusselse zanger Antonio Paz.
CHEZ JOHN | SLACHTHUISSTRAAT 28
15:00

ASA | IRI

Ehsan Yadollahi is een jonge Iraanse tar- en setarspeler.
In Iran en later in België speelt hij vaak samen met
muzikanten uit andere muziektradities. Zo trad hij vorig
jaar op met “sâz”, een samengaan van Turkse en Iraanse
muzikanten. ASA (met Keyvan Vala, Sepehr Niko en Pooyan
Ramezani) is een band met brains. Vier jonge muzikanten
met Iraanse roots richten hun blik naar het westen. Ze
mengen op subtiele en poëtische wijze klassiek Iraanse
muziek met experimentele westers georiënteerde rock met
heel veel flair en improvisatie.

17:00

DERRIÈRE CHEZ MOI | BEL

Derrière Chez Moi is een Luiks kwartet van moderne minnestrelen die ons
meenemen van België naar de Balkan,
passerend langs Zweden of zelfs Italië. Ze
rapen graag muziek van vroeger bijeen
en brengen ze als door magie tot vlak aan
onze achterdeur. De accordeons dansen
onder de lampionnen, de violen zingen,
de oren verwarmen het hart,… Vrolijke,
warme en bruisende ambiance verzekerd,
zoals de stad waar ze vandaan komen.

HET GOUDEN HOOFD | SLACHTHUISSTRAAT 96
21:00

THE VALERIE SOLANAS | BEL

The Valerie Solanas combineert jazz, blues, avant garde en spoken word, en het geheel doet
een beetje denken aan The Doors, Captain Beefheart en Nick Cave. Satire is nooit ver weg,
verwijzingen naar ‘marginale’ genres als sciencefiction en horror vormen een vast ingrediënt.
In september 2015 paste de band nog wonderwel op de absurde soirée Barbaard op DOK en in
De Casino in Sint-Niklaas waren ze een meer dan overtuigende support voor Dez Mona.
FIERA MUNDIAL & RANDANIMATIE | COYENDANSPARK
14:00-21:00

LATIN AREA ft. DJ Pacha

Dansworkshops van verschillende stijlen. De Latin Area is een vaste waarde op Les Goûts de
Gand, onder de deskundige leiding van DJ PACHA en crew!
14:30-15:00
16:00-16:30
16:00-17:00

Demo Palestijnse Dabké
Demo Breakdance
Workshop Bulgaarse Horo (Dans)

DOORLOPEND | FERIA MUNDIAL met o.a. Felix De Mobiele Rapper

LES GOÛTS DE GAND #11
13:00 WORKSHOP PALESTIJNSE DABKÉ
Spaanse Gouverneurswoning
14:00 KINDERKOOR DE STEMBAND
LDC Horizon
START DANSWORKSHOPS LATIN AREA
Coyendanspark
14:30 WORKSHOP BREAKDANCE
Spaanse Gouverneurswoning
14:30 DEMONSTRATIE PALESTIJNSE DABKÉ
Coyendanspark
15:00 AMINATA ABDOUL | Herberg Macharius
OSAMA ABDULRASOL & CENGİZ ÖZDEMİR
Turks C.C
DE GENTSE KARAVAAN | Abdijtuin
ASA | Chez John
16:00 WORKSHOP PALESTIJNSE DABKÉ
Spaanse Gouverneurswoning
DEMONSTRATIE BREAKDANCE
Coyendanspark
WORKSHOP BULGAARSE HORO
Coyendanspark
KINDERKOOR LEDEBERG | LDC Horizon
DE KLEINE BEZETTING | Lousbergmarkt

17:00 YANNICK TAYOU
Herberg Macharius
OSAMA ABDULRASOL & CENGİZ ÖZDEMİR
Turks C.C.
KARAVAAN | Abdijtuin
TAMMAM RAMADAN & KHALED AL HAFEZ
Muzikantenhuis
SONIQUETE DUO | De Buffel
DERRIÈRE CHEZ MOI | Chez John
17:30 WORKSHOP BREAKDANCE
Spaanse Gouverneurswoning
18:00 KINDERKOOR LEDEBERG | LDC Horizon
THEODOSII SPASSOV FOLK QUINTET
Groene Kerk
19:00 HANS MORTELMANS & GROEP | Muzikantenhuis
20:30 LA PANIKA | Groene Kerk
21:00 THE VALERIE SOLANAS | Het Gouden Hoofd
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IN SAMENWERKING MET:

Buren van de Abdij, Buurtwerking Macharius-Heirnis-Scheldoord,
De Magische Stem vzw, FMV-Federatie Marokkaanse Verenigingen,
LACC-Latijns-Amerikaans Cultureel Centrum, Turks Cultureel Centrum, VOEM.
Met dank aan de Ambassade van de Republiek Bulgarije in België.

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

Member of the UNESCO
Creative Cities Network
since 2009

