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Met steun van Stad Gent

Zeilen op de CORONAgetijden
2021 was iets minder een COVID-jaar dan 2020 . Toch hebben eb en vloed van de pandemie
onze werking sterk beïnvloed omdat we telkens weer de werking moesten instellen op de
veranderende regels.
Tijdens de lange lockdownmaanden in het begin van het jaar zetten we de werkwijze voort die we
het jaar ervoor al hadden ontwikkeld. Dat hield onder meer in dat als de mensen niet naar ons
mogen komen, wij naar de mensen gaan. In samenwerking met Buurtwerk gingen we met de
Covitesse acties op 31 januari rond in de wijk. Er was ook de toer met het 'Wenskanon' in de wijk
op 15 maart. Tot diep in mei bleef het behelpen met online nieuwjaarsrecepties en een
maandelijkse online quiz.
Onze coördinator Henk Mol was vaak als enige aanwezig in de herberg, als een soort “monnik H”
die op de brug van het buurtleven bleef staan, de poolster van Macharius. Door middel van het
openzetten van de deur aan de brandtrap signaleerde dat hij aanwezig was. Zo druppelden
geregeld mensen binnen die op veilige afstand een praatje kwamen slaan.
Naarmate de regels minder stringent werden, kwam het project ‘De Haak’ waarin begon Diego
Joosten op dinsdagnamiddag in de herberg werkt aan twee grote doeken meer uit de verf als
ontmoetingsmoment. Het oorspronkelijke opzet was dat Diego zou schilderen terwijl in de
herberg andere activiteiten plaatsvonden maar door corona waren er amper ‘andere activiteiten’
en zo werd De Haak een evenement op zich. Mensen kwamen binnen op dinsdagnamiddag om
Diego’s ‘work in progress’ te zien.
Het hele jaar door was Henk, vaak samen met het buurtwerk, geregeld “aanwezig” op het SintBaafsdorp waardoor de vertrouwensband met de buurtbewoners groeide.

Ieder nadeel heb zijn voordeel…
De onthaalwerking in de abdij leed als openluchtactiviteit veel minder onder de pandemie. Ze
startte, zoals elk jaar, op Pasen, en eindigde met een knaller de laatste zondag van oktober met
een pannenkoekenfestijn. Paaseitjes rapen zat er evenwel nog niet in.
Door corona was de herberg dicht tot in de zomer. Daarom beslisten we om, anders dan in vorige
jaren, de herberg heel de zomer open te houden. Om gezondheidsredenen werd de bar evenwel
beneden georganiseerd, met alle bezoekers op het terras. Daardoor was de herberg als het ware
veel zichtbaarder voor buren en voorbijgangers. Zo ontdekten heel wat nieuwe mensen onze
werking en ontstond er een nieuwe dynamiek die zich hopelijk de volgende jaren doorzet. In de
enkele maanden dat het mogelijk was, bruiste de herberg ook binnen van het leven met een
aantal optredens en andere activiteiten.

Hoogtpunten in openlucht
Door corona stond een groot deel van het jaar in het teken van grotere activiteiten met partners
die in openlucht of in de weidse (en dus coronaveiliger) refter konden plaatsvinden.
Voor Les Goûts de Gand kwam het traditionele derde weekend van mei nog te vroeg. Daarom
werd een light versie gekoppeld aan het midzomerconcert in de abdij. Absoluut uniek was de
vertoning van ‘in C’ van componist Terry Riley in de refter van de Sint-Baafsabdij. Dit
minimalistische werk werd, onder leiding van Peter Vermeersch, gebracht door een keure van
vooral Gentse muzikanten met een zeer diverse etnisch-culturele achtergrond. Woord, tekening
(Gerda Dendooven) en dans maakten er een totaalspektakel van dat bijzonder tot zijn recht kwam

in het oudste gebouw van Gent. Dat we als publiek letterlijk rond de veertien muzikanten
geschaard zaten, gaf ons het gevoel alsof we in een “wolk van muziek” vertoefden.
Nieuw was, begin juli, het Fazioli Fest, een samenwerking met Quatre Mains, met steun van stad
Gent. De “Faziolifilière” van grote pianisten die deze schitterende piano’s bespelen, de
covidbeperkingen die veel artiesten al maanden het spelen beletten én het harde werk van de
partners van Quatre Mains zorgden er voor dat de refter toppianisten zoals Eliane Rodriguez en
Angela Hewitt mocht verwelkomen. Dat was overigens ook het geval met het Yuste
Flamencofestival in de tweede week van september dat vooral door De Centrale werd gedragen.
Het buurtfeest van de Coyendans, het derde weekend van september, moest nog altijd met de
handrem worden gevierd – zo ontbrak de traditionele dansfuif op zaterdagavond. Toch was het
een zeker geslaagde editie. De Buren spelen een centrale rol in de organisatie, als ankerpunt,
mede-coördinator en leverancier van de meeste vrijwilligers.

Radio Ganda
Ondanks de moeilijke omstandigheden kregen we twee nieuwe co-creatieprojecten van de
grond. Het eerste is radio Ganda waar we met een aantal buren echte buurtradio maakten waarbij
allerlei buurtthema’s aangesneden werden en buren ook verzoeknummers voor elkaar konden
aanvragen. Deze internetradio liet toe om coronaproof wat meer contact en warmte in de buurt
tot stand te brengen. Radio Ganda speelde op de ‘Dag van de Buren ,op 4 juli met ‘Hallo zomer’,
tijdens de Coyendans en benefiet op 27 december in het kader van de Armste week’ in
samenwerking met Radio Urgent.

Wijkbudget: Mach-H
Het wijkbudget deed Macharius-Heirnis aan in volle coronatijd. Ondanks de moeilijke
omstandigheden waarin we elkaar amper fysiek konden ontmoeten, kreeg de buurt met Mach-H
een sterk project van de grond. De Buren van de Abdij speelden daarin een belangrijke rol. Van
bij het begin beslisten we geen eigen project in te dienen maar zoveel mogelijk van de tientallen
aparte voorstellen samen te smeden tot één project. Tot onze blijdschap vonden we in de
Zalmstraat een partner die exact dezelfde visie had: het zou de samenwerking tussen Macharius
en Heirnis – vandaar Mach-H – naar een hoger niveau tillen. Het project bevat diverse assen: een
vergroening van de wijk, het comfortabeler maken van de publieke ruimtes in functie van de
wensen van de bewoners, een gereedschapsbibliotheek en maakplaats, een lokaal gebrouwen
bier met lokaal geteelde hop,… Omdat we er niet in slaagden alle projecten te betrekken besliste
de stad tot een verkiezing die Mach-H glansrijk won, waardoor het budget dat gevraagd werd,
ook integraal naar het project ging. Later werd om allerlei redenen beslist een aparte vzw Mach-H
op te richten.

BBC-netwerk
In 2018 nodigde het stadsbestuur en de dienst participatie tientallen zogenaamde ‘commons’ uit
om te bespreken wat de stad zou kunnen doen om een echte partnerstad van die commons te
zijn. Uit die eerste bijeenkomst groeide een overleg dat aangaf dat de veelheid van betrokken
organisaties beter recht werd gedaan met de naam ‘Buurtiniatieven, burgercollectieven en
commons’, kortweg BBC’s. Tevens werd tijdens die gesprekken vastgesteld wat bijna elk van die
organisaties in de allereerste plaats nodig heeft: “ruimte” - fysieke ruimte, regelgevende ruimte en
ruimte inzake middelen. Verder werd beslist dat de BBC’s elkaar vooral beter moeten leren
kennen en werd een toer van de BBC’s ingesteld, waarbij we per jaar enkele andere BBC’s
bezoeken. De Buren van de Abdij zijn een van de trekkers in het BBC-verhaal en stelden
meermaals de herberg ter beschikking voor het BBC-overleg, te meer. In de BBC-kerngroep zitten

tevens mensen van Cabane Banane, de Bloemekenswijk, de Broederij en de Pastory, naast Marc
Verheirstraeten en Eleke Langeraert van de dienst beleidsparticipatie. Geleidelijk wordt het BBCoverleg ook een netwerk waar BBC’s hun ervaringen met elkaar delen. Zo was er in november
2021 een bijeenkomst waarop een tiental organisaties hun ervaringen met het wijkbudget
uitwisselden.

De nieuwe website
De website is voor de Buren van de Abdij vanaf hun ontstaan belangrijk geweest als
communicatie-instrument. De technologie staat evenwel niet stil, en enkele jaren geleden al werd
beslist om de site te moderniseren zodat ze overzichtelijker en frisser zou worden. Het werk
sleepte langer aan dan aanvankelijk gepland, maar door de pandemie kwam er tijd vrij om eraan
te werken. Eddy De Geest, Divine Crappé en Henk Mol wijdden er zich in 2021 ten volle aan. Het
resultaat mag gezien worden. De site geeft een groter deel van onze werking weer – er is een
galerij van onze affiches sinds 2007, de rondleidingen komen in beeld en tal van deelactiviteiten.
De site is ook interactiever: wie zich bijvoorbeeld wil engageren voor een van onze werkgroepen,
kan dat via de site laten weten.

MET HEEL VEEL DANK AAN IEDEREEN DIE
ZICH IN 2021 VOOR ONZE ORGANISATIE
HEEFT INGEZET…
ZONDER ONZE VRIJWILLIGERS…
GEEN BUREN VAN DE ABDIJ
EN GEEN HERBERG MACHARIUS!

ONZE ACTIVITEITEN IN 2021
Een overzicht van de vele activiteiten die Buren van de Abdij hebben georganiseerd of waarbij de
organisatie betrokken was.
36# concerten, 29# onthalen in de abdij, 14# luie zondagen, 10# kunstactiviteiten, 9#
filmvoorstellingen, 8# rondleidingen, 4# boekvoorstellingen, quizen, Radio Ganda, 3# workshops,
spelmiddagen, leesclubs, opkuis Coyendanspark, 2# schrijfclubs, karaoke’s, 1# wandeling,
nieuwjaarsreceptie, Coyendansfeest, fuif, sport op groot scherm, benefietverkoop, open podium

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
Buren van de Abdij houden de Sint-Baafsabdij open op zondag

Sinds de oprichting van onze organisatie, Buren van de Abdij, verzorgen wij wekelijks het onthaal
in de Sint-Baafsabdij. Van Paaszondag t/m 31 oktober is het publiek van harte welkom aan onze
onthaalstand. Je kunt meer te weten komen over de abdij, de wijk en de werking van Buren van
de Abdij... of je kunt ook gewoon een gezellige burenbabbel komen doen. Onze onthalers staan
je heel graag te woord!

De gratis rondleidingen in de Sint-Baafsabdij

Om de abdij en de Machariuswijk beter te leren kennen, kan je op een zondagnamiddag
aansluiten bij een van onze gratis rondleidingen. De data kondigen we aan op onze agenda.
Vooraf inschrijven is niet nodig. Je gaat de abdij binnen langs de Groene Kerk in het
Coyendanspark en we verzamelen aan de infostand van de Buren.

Bal Mundial

Jong en oud zijn welkom op een gezellig dansfestijn en omdat er in Gent mensen met heel veel
verschillende achtergronden wonen, willen we graag die diversiteit ook op de dansvloer een kans
geven. Dj’s draaien dansbare muziek uit vele windstreken en dan is het gewoon aan ons allen om
mee te doen, om tevreden glimlachend toe te kijken of gewoon te genieten.

Herberg Macharius Online Quiz
De uiterst succesvolle maandelijkse online Quiz. Ondanks Covid is het ons gelukt om mensen
samen te brengen. Het was een algemene quiz… niet te moeilijk, niet te gemakkelijk. Het was
roeien met de riemen die we hadden.

Board Games Macharius
De spellennamiddag in de Herberg. Naast klassiekers als schaken en kaarten voorzien wij nog een
veel groter aanbod aan allerlei alternatieve spelen voor de bezoekers… Denk aan Kolonisten van
Catan, Ticket to Ride en Wingspan.

Karaoke Macharius!
Onze maandelijkse karaoke avond! Doe beroep op de muze, kam je repertoire uit en smeer alvast
je stembanden, want vandaag sta je zelf op het podium, zijn de spots op jou gericht.

Luie Zondag

Soms moet het niet meer zijn dan een ‘luie zondag’… Een dag dat Herberg Macharius en de SintBaafsabdij open zijn, maar dat er niet per se extra activiteiten zijn gepland. Tijdens het afgelopen
corona-jaar waren wij vooral aangewezen op ons herberg terras om te genieten van de zon en fijn
gezelschap.

Macharius leest

Wat is er zaliger dan je volledig verliezen in een goed boek? Niets toch! Dat vonden wij ook,
daarom richtten we een leesclub op. We komen zo’n een keer in de anderhalve maand samen in
Herberg Macharius. We bespreken het gelezen boek en kiezen nieuw leesvoer.

Yoga

In de schoot van de Buren van de Abdij is in 2014 een kleine yogagroep ontstaan, als een uitloper
van de eerste door de VN uitgeroepen internationale yogadag die voor Gent in de abdij plaats
vond. Concreet betekent het dat we op iedere zondagmorgen om 10u30 starten.

De Haak: Diego Joosten – Work in Progress

In het kader van onze kunstproject De Haak hebben we de valse wanden in de Herberg
weggehaald en vervangen voor twee reusachtige canvassen. Kunstenaar Diego Joosten zal in de
loop van het jaar de doeken omtoveren tot een werk in situ, een work in process, geïnspireerd
door datgene er in en om de herberg gebeurt. Het wordingsproces zal op dinsdagen te volgen
zijn voor het publiek.

JANUARI
Herberg Macharius Online Quiz – 2de editie

VRIJDAG 17 JANUARI 20:00 ONLINE
We blijven nog maar in ons kot… dan maar online samenkomen! Vrijdag 17 januari organiseren
we de tweede Herberg Macharius Online Quiz. Het wordt een algemene quiz… niet te moeilijk,
niet te gemakkelijk. Quizmaster Peter zal jullie via Toucan 60 vragen, verdeeld over 12 ronden,
voorschotelen. We gaan de teams in hun eigen zogenaamde breakout rooms plaatsen waardoor
overleg tussen de verschillende teamleden mogelijk gaat zijn.

Buren van de Abdij – Online nieuwjaarsreceptie!
ZONDAG 17 JANUARI 16:00 ONLINE
Het is roeien met de riemen die we hebben! Helaas is het nog altijd niet mogelijk om écht samen
te komen om het nieuwe jaar op een gezamenlijke manier in te zetten. Dan maar een online
alternatief! Op zondag 17 januari tussen 16u en 18u openen we de virtuele Herberg Macharius
voor alle buurtbewoners en sympathisanten van Buren van de Abdij. We komen samen op
het Toucan platform waarbij het mogelijk is om op een toffe en gezellige manier samen te komen.

FEBRUARI
Herberg Macharius Online Quiz – 3de editie
VRIJDAG 19 FEBRUARI 20:00 ONLINE

MAART
NO Pareto Livestream vanuit Herberg Macharius

ZONDAG 18 MAART 20:00 HERBERG MACHARIUS ONLINE
Voordat het weer in ’t echt kan… We gaan het ook eens proberen, een heus livestream concert
vanaf het podium van Herberg Macharius! Op het podium, en eigenlijk ook een beetje in jullie
living, staan de muzikanten van het New Orleans jazz ensemble NO Pareto. Gefascineerd door het
bruisende New Orleans, één van de bakermatten van de Jazz muziek, besloten een aantal
kameraden vorig jaar samen te komen om op een muzikale manier eer te bewijzen aan deze stad.

Gentsche Gruute Kuis 2021 - Onze Propere Pierkes doen mee!

ZATERDAG 20 MAART 10:00 COYENDANSPARK
Bijna lente… tijd voor de traditionele ‘Gentsche Gruute Kuis’! Uiteraard steken de Propere Pierkes
van Buren van de Abdij ook dit jaar hun handen uit de mouwen… wel een dagje eerder dan de
officiële ‘schoonste dag van het jaar’. Op zaterdag 20 maart, om 10:00, verzamelen we aan
Herberg Macharius in het Coyendanspark om de site rond het park, de herberg en de SintBaafsabdij en het Sint-Baafsdorp weer eens grondig op te kuisen.

Herberg Macharius Online Quiz – 4de editie
VRIJDAG 26 MAART 20:00 ONLINE

APRIL
De Buren houden de Sint-Baafsabdij open

ZONDAG 4 APRIL 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ
Sinds de oprichting van onze organisatie, Buren van de Abdij, verzorgen wij wekelijks het onthaal
in de Sint-Baafsabdij. Van Paaszondag t/m 31 oktober is het publiek van harte welkom aan onze
onthaalstand. Je kunt meer te weten komen over de abdij, de wijk en de werking van Buren van
de Abdij... of je kunt ook gewoon een gezellige burenbabbel komen doen. Onze onthalers staan
je heel graag te woord!

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 11 APRIL 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 18 APRIL 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 25 APRIL 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Workshop energie besparen met Steven Vromman

DONDERDAG 28 APRIL 19:00 ONLINE
De Duurzaamste Buurt is terug, en we kunnen niet wachten om dit project voort te zetten! Ons
doel is om het thema duurzaamheid, in al zijn aspecten, via diverse workshops in de wijk
Macharius-Heirnis te bevorderen. Hiervoor hebben we, in samenwerking met Buren van de Abdij,
de eerste online, interactieve en gratis workshop gepland met niemand anders dan Steven
Vromman, The Low Impact Man! De focus zal liggen op hoe je het best energie kan besparen, en

allerlei tips & tricks hierrond. Iedereen die graag een beter beeld heeft om zijn energierekening
wat te verlagen.

MEI
Propere Pierkes kuisen het Coyendanspark
ZONDAG 2 MEI 10:00 COYENDANSPARK

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 2 MEI 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Herberg Macharius Online Quiz – 5de editie
VRIJDAG 7 MEI, 20:00 ONLINE

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 9 MEI 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie zondag op het Herberg terras

ZONDAG 9 MEI 15:00-19:00 TERRAS HERBERG MACHARIUS
Soms moet het niet meer zijn dan een ‘luie zondag’… Een dag dat Herberg Macharius en de SintBaafsabdij open zijn, maar dat er niet per se extra activiteiten zijn gepland. Dit corona-jaar zijn we
vooral aangewezen op ons herberg terras om te genieten van de zon en fijn gezelschap.

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 16 MEI 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie zondag op het Herberg terras

ZONDAG 16 MEI 15:00-19:00 TERRAS HERBERG MACHARIUS

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 23 MEI 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie zondag op het Herberg terras

ZONDAG 23 MEI 15:00-19:00 TERRAS HERBERG MACHARIUS

Radio Ganda Livestream tijdens Dag van de Buren 2021

VRIJDAG 28 MEI 16:00 HERBERG MACHARIUS ONLINE
Vrijdag 28 mei, Dag van de Buren, gaat Radio Ganda Live online! Luister tijdens het straat aperitief
naar de tofste muziek… allicht zit er nog een coronaproof dansje met jullie buren in?
Radio Ganda zal te horen zijn via een mixcloud livestream (meer info volgt nog later) tussen 17u
en 21u. Zet misschien een speaker in een open raam zodat je buren kunnen meegenieten. Vraag
nu al een plaatje aan voor je favoriete buur, je straat, of waarom niet voor je hele buurt! Heb je
een verzoekplaatje? Stuur een mailtje naar RadioGanda2021@gmail.com , met daarin welke plaat
je wilt horen, aan wie je hem opdraagt en waarom.

Workshop DIY Bijenwasdoeken maken

ZONDAG 30 MEI 11:00 HERBERG MACHARIUS
iDrops organiseert in samenwerking met Buren van de Abdij een tweede workshop van De
Duurzaamste Buurt. We hebben weer een heel leuk nieuwe activiteit: Do – It – Yourself
Bijenwasdoeken maken! Deze workshop zal zich zowel focussen op de activiteit alsook op een
sensibilisatie te creëren: waarom zou je in eerste instantie überhaupt Bijenwasdoeken zelf maken?
Waarom zou je aan upcycling doen? Samen verkennen we enkele duurzame thema’s, om zo
elkaars meningen te leren kennen en te appreciëren.

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 30 MEI 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie zondag op het Herberg terras

ZONDAG 30 MEI 15:00-19:00 TERRAS HERBERG MACHARIUS

JUNI
De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 6 JUNI 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie zondag op het Herberg terras

ZONDAG 6 JUNI 15:00-19:00 TERRAS HERBERG MACHARIUS

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 13 JUNI 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Historische rondleiding in de Abdij

ZONDAG 13 JUNI 14:30-16:00 SINT-BAAFSABDIJ
Na een extra lange winter starten Buren van de Abdij terug met de maandelijkse gratis
rondleidingen in de Sint-Baafsabdij! Claudine Mennens, door de wol geverfde stadsgids én Buur
van de Abdij, neemt je opnieuw mee op een fascinerende wandeling door de abdij. Claudine
onthult niet enkel het grote verhaal van anderhalf millennium wel en wee aan de samenvloeiing
van Leie en Schelde, maar vergast u ook op de leuke anekdotes die het leven kleur en ‘body’
geven. Er staat ook een bezoek aan het oude museum voor stenen voorwerpen in de kelders
onder de grote refter op het programma, een gedeelte van de abdij dat enkel op die momenten
toegankelijk is. Ook bij de grote maquette van de oude abdij en abdijkerk staat uw gids van
dienst met genoegen “even” stil.

Luie zondag op het Herberg terras

ZONDAG 13 JUNI 15:00-19:00 TERRAS HERBERG MACHARIUS

Finissage ‘Cubes’ van Luc de Man

ZONDAG 13 JUNI, 17:00 DE GROENE KERK
Twee jaar lang stonden de kunstwerken van Luc de Man in de Groene Kerk naast de SintBaafsabdij… maar aan alles komt een einde. Vandaag nemen we feestelijk afscheid van de
‘Cubes’. Met een toespraak van Daan Rau, gedichten van Erika De Stercke en een slotoptreden
van Basssss.

Midzomer in de Abdij - De Gevleugelden

VRIJDAG 18 JUNI 19:00 SINT-BAAFSABDIJ
De Gevleugelden is een band rond singer-songwriter Jonas Cole, gitarist-zanger Jeroen Knapen
en zangeres Kalinka Verschraegen. In hun melodieuze Nederlandstalige liedjes gaan zij op zoek
naar de mogelijkheden van meerstemmige zang om hun nostalgische verhalen te vertellen. In
maart 2021 brachten ze hun debuutalbum “Het was een eer” uit.

Midzomer in de Abdij - Halva

VRIJDAG 18 JUNI 21:00 SINT-BAAFSABDIJ
Halva is het Belgisch-Duits-Israëlisch ensemble waarmee Nicolaas Cottenie op zoek gaat naar de
linken tussen traditionele klezmer en de culturen die de Ashkenazim (de Jiddisch-sprekende
joden in Oost-Europa) omringden: Grieks, Hongaars, en zelfs Westerse klassieke muziek. Het
resultaat is bruisende muziek die uitnodigt tot dansen, met hier en daar een momentje van ernst
en introspectie. Muziek voor het hart én het verstand.

Les Goûts de Gand - Het Kleinkunstkollektief

ZATERDAG 19 JUNI 14:00 GROENE KERK
De broers Johannes en Joachim vormen samen met muzikale zielsgenoten Jurgen en Quinten
‘Het Kleinkunstkollektief’, waarmee ze als hedendaagse troubadours de mooiste parels uit 50 jaar
kleinkunst brengen. Op het programma staan klassiekers van o.a. Boudewijn De Groot, Wim
Decraene, Willem Vermandere, Herman Van Veen, Kris De Bruyne, Guido Belcanto, Jan De Wilde
en Bobbejaan Schoepen. Het Kleinkunstkollektief is kiekevel, humor én ambiance ineens!

Les Goûts de Gand - Amsterdams Andalusisch Orkest

ZATERDAG 19 JUNI 17:00 GROENE KERK
In 2011 trad het AAO voor het eerst op in De Engelenbak. Een groep jonge Amsterdamse
muzikanten met aan hun zijde Arabo Andalus muzikanten uit Marokko. Het betekent de start van
een onvergetelijke reis met de internationale top langs theaters en concertzalen in Nederland,
België, Frankrijk en Marokko. Het AAO speelt tijdens dit concert drie soorten Arabo Andalus
repertoires. De tarab is het rijke klassieke repertoire uit Al Andalus, de chaabi andalusi richt zich
op muzikale crossover en volksmuziek en de sufi andalusi tenslotte is de meer mystieke spirituele
sound. De groep was al verschillende malen te gast in De Centrale met andere Andalusisch
georiënteerde genres, zoals malhoun en flamenco.

Les Goûts de Gand - Kadrievi Orkestar

ZATERDAG 19 JUNI 20:00 GROENE KERK
In 2011 trad het AAO voor het eerst op in De Engelenbak. Een groep jonge Amsterdamse
muzikanten met aan hun zijde Arabo Andalus muzikanten uit Marokko. Het betekent de start van
een onvergetelijke reis met de internationale top langs theaters en concertzalen in Nederland,
België, Frankrijk en Marokko. Het AAO speelt tijdens dit concert drie soorten Arabo Andalus
repertoires. De tarab is het rijke klassieke repertoire uit Al Andalus, de chaabi andalusi richt zich
op muzikale crossover en volksmuziek en de sufi andalusi tenslotte is de meer mystieke spirituele
sound. De groep was al verschillende malen te gast in De Centrale met andere Andalusisch
georiënteerde genres, zoals malhoun en flamenco.

Les Goûts de Gand - Terry Riley’s in C – De Hybride Versie (#1)

ZATERDAG 19 JUNI 21:30 SINT-BAAFSABDIJ
Na de geslaagde livegestreamde première vanuit de Handelsbeurs op 28 april is het eindelijk tijd
voor de eerste live-uitvoeringen van de Gentse take van ‘IN C’ in het historische kader van de Sint-

Baafsabdij. Deze hybride bewerking van de iconische compositie van Terry Riley uit 1964 liet
tijdens de première bij velen al een onvergetelijke indruk na. Onder leiding van Peter Vermeersch
en Thomas Noël gingen 14 muzikanten aan de slag met dit minimalistisch stuk en het resultaat is
simpelweg subliem. Met muzikanten als Farnoosh Khodadeh, Moussa Dembele, Tsubasa Hori,
Shalan Alhamwy, Ehsan Yadollahi, Tister Ikomo, … krijgen we een rijk klankenpallet te
horen. Gerda Dendoven zal opnieuw live tekeningen projecteren en ook Josse De Pauw geeft er
een letterlijk en figuurlijk een patat op. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.

Luie zondag op het Herberg terras
ZONDAG 20 JUNI 13:00-22:00 TERRAS HERBERG MACHARIUS

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 20 JUNI 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Les Goûts de Gand - Misst

ZONDAG 20 JUNI 14:00 GROENE KERK
Tijdens de zomer van 2017 werd MISST geselecteerd om te spelen op het Ferrara-buskerFestival. Het werd de start van een internationale carriere en in Maart 2019 stonden ze al een
eerste keer op het podium van De centrale. Het vijftal brengt folksongs uit de 4 windstreken en
in verschillende talen. Vaak halen ze ietwat vergeten liedjes vanonder het stof, vijfstemmig en a
capella. Vergelijk de klankkleur van MISS het best met een goede fles brut nature: prikkelend,
eerlijk en volledig naturel. Een MissTige muzikale reis met de schijnwerpers op culturele
diversiteit.

Rondleiding rond het monachisme

ZONDAG 20 JUNI 14:30-16:00 SINT-BAAFSABDIJ
Wij stellen ons tot op vandaag de vraag waarom iemand monnik of moniale werd/wordt. Die
vraag werd ook al gesteld eind 3de eeuw door tijdgenoten, toen Christenen zich terugtrokken in
de woestijn van Egypte, om te leven als monnik of moniale. Paul Oyen, buur van de abdij, wil
proberen vanuit een historische verkenning antwoord te geven op die vraag. In een wandeling
door de abdij, zal Paul vertellen over het ontstaan en de wortels van het monachisme (de
beweging van de monniken), haar oorsprong en geschiedenis, haar spiritualiteit, in het bijzonder
terug te vinden in de Regel van Benedictus.Tenslotte blijven we stilstaan bij de actualiteit van het
monachisme: heeft het ook betekenis voor de niet-monnik, voor de mens van vandaag?

Les Goûts de Gand - Picea Orientalis

ZONDAG 20 JUNI 17:00 GROENE KERK
“Picea Orientalis” verwijst naar een Kaukasische spar (Picea) die in noordelijk Klein-Azië en de
Kaukasus (Orientalis) voorkomt. Het hout van deze sparren wordt gebruikt voor het bovenblad
van zowel oosterse als westerse strijkinstrumenten, maar ook voor de bouw van bv. de ‘oed
(oosterse korthalsluit), de qanoen (getokkeld hakkebord) en de bağlama (Turkse
langhalsluit). Onder leiding van componist-violist Shalan Alhamwy vermengt en versmelt het
gelijknamige ensemble de westerse en oosterse muziektraditie, waarbij zowel de (westerse)
structuur, harmonie en technieken als de (oosterse) versieringen en improvisaties aan bod
komen. Zo geniet de aandachtige luisteraar van Bach met Arabische versieringen of jazz met
oosterse improvisaties…

Les Goûts de Gand – Manou Gallo

ZONDAG 20 JUNI 20:00 GROENE KERK
Manou Gallo is afkomstig uit een provinciestadje in Ivoorkust. Als klein meisje speelde ze liefst
van al op de drums, iets wat ook vandaag nog al te vaak enkel voor de jongens is weggelegd. “In
die periode leefde ik als een kleine wildebras,” vertelt ze. “Ik hielp de akkers bewerken, haalde
water op uit de bron. Ik ging niet naar school, maar mijn grootmoeder bracht me de tradities bij,
alsook de nodige waarden en respect”. Op een dag maakte Manou Gallo kennis met de basgitaar
en ze begreep meteen dat dit haar instrument zou worden. Haar muzikale carrière kreeg een
boost toen ze bij Zap Mama terechtkwam. Manou Gallo bespeelt haar basgitaar als een
percussie-instrument en zorgt zelf voor de zangpartijen. Van haar optredens gaat een
onweerstaanbare kracht en energie uit.

Les Goûts de Gand - Terry Riley’s in C – De Hybride Versie (#2)
ZONDAG 20 JUNI 21:30 SINT-BAAFSABDIJ
Na de geslaagde livegestreamde première vanuit de Handelsbeurs op 28 april is het eindelijk tijd
voor de eerste live-uitvoeringen van de Gentse take van ‘IN C’ in het historische kader van de SintBaafsabdij. Deze hybride bewerking van de iconische compositie van Terry Riley uit 1964 liet
tijdens de première bij velen al een onvergetelijke indruk na. Onder leiding van Peter Vermeersch
en Thomas Noël gingen 14 muzikanten aan de slag met dit minimalistisch stuk en het resultaat is
simpelweg subliem. Met muzikanten als Farnoosh Khodadeh, Moussa Dembele, Tsubasa Hori,
Shalan Alhamwy, Ehsan Yadollahi, Tister Ikomo, … krijgen we een rijk klankenpallet te
horen. Gerda Dendoven zal opnieuw live tekeningen projecteren en ook Josse De Pauw geeft er
een letterlijk en figuurlijk een patat op. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 27 JUNI 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie zondag op het Herberg terras

ZONDAG 27 JUNI 15:00-19:00 TERRAS HERBERG MACHARIUS

JULI
De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 4 JULI 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie zondag op het Herberg terras

ZONDAG 4 JULI 15:00-19:00 TERRAS HERBERG MACHARIUS

Radio Ganda: Hallo zomer

ZONDAG 4 JULI 16:00 HERBERG MACHARIUS
Op zondag 4 juli (tussen 16-20u) gaat Radio Ganda voor een tweede keer LIVE vanuit Herberg
Macharius! Uiteraard opnieuw met interactieve wijkradio, dit keer volledig in het teken van de
zomer & vakantie. We zijn heel benieuwd naar jullie favoriete zomerse verzoekplaatjes, favoriete
reisbestemmingen, jullie leuke vakantieherinneringen & plannen voor deze zomer ... (of latere
zomers) Laat het ons allemaal weten via: radioganda2021@gmail.com. Groetjes overmaken aan
je toffe buren kan natuurlijk ook! Geniet alvast van het mooie weer, en tot dan!

Fazioli Fest: Eliane Rodrigues

VRIJDAG 9 JULI 20:00 SINT-BAAFSABDIJ
Eliane Rodrigues willen ‘ontdekken’ is een intrigerende opgave. Haar pianospel opborrelend uit
de bron van een verbluffend breed repertoire, bevat vele eigenschappen tegelijk: het draagt
tropische hitte over, maar ook heldere koelte, melodische vertelkunst naast gedecideerde
staccato, virtuose lenigheid binnen strenge trouw aan de partituur, broze vingertoppen die
plotseling tot magisch geweld in staat blijken.

Fazioli Fest: Salih Can Gevrek & Alexandre Chenorkian

ZATERDAG 10 JULI 15:00 SINT-BAAFSABDIJ
Salih Can Gevrek, beiden laureaten van verschillende Internationale pianowedstrijden, zijn
medestudenten van de eerste en tweede laureaat van de Koningin Elisabeth wedstrijd 2021,
Jonathan Fournel en Sergei Redkin. Salih Can Gevrek, momenteel 'Artist in Residence' aan de
Queen Elisabeth Music Chapelle onder leiding van Louis Lortie, studeerde eerder bij Dmitri
Alexeev aan het Royal College of Music in Londen. Reeds op de leeftijd van 10 jaar haalde hij
prijzen binnen op internationale pianoconcoursen in Turkije, Bulgarije, Rusland, het VK en
Frankrijk. Salih Can Gevrek is een graag geziene gast op het festivals zoals Granada Music
Festival in Spanje, Antalya Piano Festival in Turkije.

Fazioli Fest: De wereld van de piano ten tijde van globalisering

ZATERDAG 10 JULI 17:00 SINT-BAAFSABDIJ
De pianosector ontsnapt niet aan de globalisering – China produceert massaal piano’s.
Digitalisering is een kracht maar ook een bedreiging. Hoe kunnen we het ambacht van piano’s
bouwen en de expertise van pianotechniek bewaren en overdragen aan een volgende generatie?
Is een digitale klank gelijkwaardig aan de klank die ontstaat door het betokkelen van snaren?
Welke pianomerken staan vandaag aan de top en waarom? We willen samen met ons publiek de
traditie van de piano plaatsen in een geglobaliseerde en technologisch geavanceerde wereld,
innovatie verbinden aan muziek en ambacht. Een lezing van Benedikte van Garsse.

Fazioli Fest: De wereld van de piano ten tijde van globalisering

ZATERDAG 10 JULI 20:00 SINT-BAAFSABDIJ
Marino Formenti is één van de meest interessante pianisten van zijn generatie. We volgen hem al
jaren en zijn grote fan van zijn werk. Voor zijn niet aflatende zoektocht naar het onverwachte, naar
een andere invulling van de interactie publiek-pianist wordt hij wereldwijd gelauwerd. De Los
Angeles Times noemt hem “de Glenn Gould van de 21ste eeuw. Marino Formenti speelde 3 jaar
als pianist/acteur op een Fazioli in de productie ‘Conversations (at the end of the world)’ van Kris
Verdonck/A Two Dogs Company.

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 11 JULI 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Fazioli Fest: Brecht Valckenaers
ZONDAG 11 JULI 15:00 SINT-BAAFSABDIJ
Brecht Valckenaers (°2000, Leuven) is de jongste pianist op Fazioli Fest Gent. Ooit gestart met
drummen, geraakte hij thuis geboeid door de piano, maakte de overstap en begon al snel
compositielessen te volgen bij Pieter Schuermans en Boudewijn Cox. Vanaf 2016 werd hij als
Jong Talent toegelaten tot het Koninklijk Conservatorium Antwerpen in de pianoklas van Nikolaas
Kende.

Fazioli Fest: Ambacht en vakmanschap bij Fazioli

ZONDAG 11 JULI 17:00 SINT-BAAFSABDIJ
In de 21ste eeuw nog durven kiezen voor “traag”, het is een gedurfd concept. Wist u dat één
concertvleugel bouwen 2 tot 3 jaar tijd in beslag neemt? En dat er 40 ambachtslui nodig zijn om
een productie van 120 piano’s per jaar te realiseren? We stellen u graag voor aan Ortwin Moreau,
top pianotechnieker pendelend tussen Antwerpen en Sacile in Italië. "I Fiaminghi”, het blijft een
ijzersterk begrip. Samen met Marie François zal hij u vertellen over de wondere wereld van de
pianotechniek, over de typische kenmerken van FAZIOLI en bovenal over de eeuwige zoektocht
naar de perfecte klank.

Fazioli Fest: Angela Hewitt

ZONDAG 11 JULI 20:00 SINT-BAAFSABDIJ
Angela Hewitt is één van 's werelds toonaangevende pianisten van het moment. Haar recitals en
concerten als soliste bij grote orkesten brengen haar van in Europa naar Amerika, Australië en
Azië. Haar Bach interpretaties hebben ertoe geleid dat ze in 2015 door Gramophone Magazine
werd opgenomen in de “Hall of Fame”.

Fazioli Fest: Anthony Romaniuk & Benjamin Glorieux
ZONDAG 11 JULI 22:00 SINT-BAAFSABDIJ
Klavierspeler Anthony Romaniuks unieke parcours is het resultaat van een onophoudelijke
zoektocht binnen een brede waaier aan muziekstijlen. Zijn repertoire behelst meerdere eeuwen:
van Byrd en Bach, over Beethoven, Brahms en Chopin -vaak op historische instrumenten- rijkt het
tot Crumb, Ligeti en 21ste eeuwse industrial noise en ambient music. Romaniuk is van nature een
muzikale duizendpoot die zijn klassieke training combineert met improvisatorische durf en daarbij
de grenzen tussen allerlei genres overbrugt. Benjamin Glorieux in eigen woorden: “Ik draai er
mijn strijkstok niet voor om, om van de Suites van Bach of samen met het Belgian National
Orchestra te switchen naar een concert met Zwangere Guy. Naast cellist ben ik ook dirigent en
componist. In al deze hoedanigheden beschik ik als sympathieke West-Vlaming (niet mijn eigen
woorden :)) over een C.V. waarmee hier met gemak de volgende vier pagina’s kunnen gevuld
worden, maar ik ga dat niet doen".

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 18 JULI 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Rondleiding rond het monachisme

ZONDAG 18 JULI 14:30-16:00 SINT-BAAFSABDIJ

Fernant Zeste presents: Monograph

ZONDAG 18 JULI 15:00 & 18:00 HERBERG MACHARIUS
Twee concerten van buurman Fernant Zeste in de Herberg… De eerste concerten sinds een lange
tijd. Fernant Zeste speelt om 15u zijn eerste sessie, dezelfde set, waarin hij zijn nieuwe plaat
Monograph voorstelt. Op zijn zevende album schreef Fernant Zeste een persoonlijk muzikaal
verhaal over een thema dat de man achter het alter ego, Jonathan Scheerlinck, tijdens de voorbije
5 jaar bleef achtervolgen: verlies. Dat maakt van Monograph een 15-delige auditieve
verhandeling vol emoties, die het gangbare bluesy singersongerwriter pad vaak links laat liggen.

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 25 JULI 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie zondag op het Herberg terras

ZONDAG 25 JULI 15:00-19:00 TERRAS HERBERG MACHARIUS

AUGUSTUS
De Buren houden de Sint-Baafsabdij open

ZONDAG 1 AUGUSTUS 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open

ZONDAG 8 AUGUSTUS 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 15 AUGUSTUS 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Rondleiding rond het monachisme

ZONDAG 15 AUGUSTUS 14:30-16:00 SINT-BAAFSABDIJ

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open

ZONDAG 22 AUGUSTUS 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie zondag op het Herberg terras

ZONDAG 22 AUGUSTUS 15:00-19:00 TERRAS HERBERG MACHARIUS

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open

ZONDAG 29 AUGUSTUS 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Rondleiding in de Sint-Baafsabdij

ZONDAG 29 AUGUSTUS 14:30-16:00 SINT-BAAFSABDIJ
Om de Sint-Baafsabdij beter te leren kennen, kan je op deze zondagnamiddag aansluiten bij onze
gratis rondleidingen. Onze nieuwe gids Annelies De Waele neemt je mee op een fascinerende
wandeling door de abdij. We spreken af in de Sint-Baafsabdij aan de infostand van Buren van de
Abdij. Deelname is gratis maar de plaatsen zijn beperkt.

Luie zondag op het Herberg terras

ZONDAG 29 AUGUSTUS 15:00-19:00 TERRAS HERBERG MACHARIUS

SEPTEMBER
De Buren houden de Sint-Baafsabdij open

ZONDAG 5 SEPTEMBER 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie zondag op het Herberg terras

ZONDAG 5 SEPTEMBER 15:00-19:00 TERRAS HERBERG MACHARIUS

Yuste Flamenco Fest 2022 - Film: Symfonie van het lichaam

DONDERDAG 9 SEPTEMBER 19:00 & 21:00 HERBERG MACHARIUS
Symfonie van het Lichaam is een korte dansfilm met (volgens de Volkskrant) de “aanstormende
flamencogod” Eduardo Guerrero en zanger/saxofonist Antonio Lizana. Het is een ode aan het
vermogen van het lichaam om ruimte te claimen in de overdonderende architectuur van
Rotterdam. Flamencodanser Eduardo Guerrero en flamencozanger & saxofonist Antonio Lizana
dagen elkaar uit met hun eigen interpretatie van de ruimte in ritmes en melodieën. “Architectuur
is bevroren muziek” zei Goethe. Als architectuur bevroren muziek is, is muziek gesmolten
architectuur. Het Centraal Station van Rotterdam krijgt op diverse “gesmolten” muzikale
interpretaties van zijn vormgeving. Het is een soundscape die soms melodisch, soms abstract
klinkt en die dicht bij eigen geluiden van het station staat.

Yuste Flamenco Fest 2022 - Exodus ft. Úrsula Moreno
DONDERDAG 9 SEPTEMBER 19:00 SINT-BAAFSABDIJ
Exodus… flamenco, rebetiko… Bagdad, Aleppo… Wanneer de wereld brandt, vlucht(t)en de
mensen, zowel gisteren als vandaag. Vluchtelingen zijn van alle tijden en alle continenten. Steeds
reizen verhalen en muziek met hen mee. In ‘Exodus’ vloeien vluchtelingenverhalen samen in
muziek en dans. In dit bijzonder concept versmelten Griekse rebetiko en Spaanse flamenco met
muziek uit Aleppo en Bagdad. De Griekse rebetiko kent haar eigen exodus. Ze ontstond toen een
Griekse minderheid gedwongen werd om vanuit Klein-Azië naar Griekenland te migreren.
Muziekinstrumenten en oosterse klanken uit Smyrna en Constantinopel migreerden mee.
Heimwee en kruisbestuiving zorgden voor de rest. De flamenco is een erfenis van een volk dat
eeuwen geleden uit Rajasthan in Indië vertrok. De “gitano”s die in Spanje neerstreken, mixten hun
cultureel erfgoed met christelijke en moorse tradities.

Yuste Flamenco Fest 2022 - Antonio Lizana Quintet

DONDERDAG 9 SEPTEMBER 21:00 SINT-BAAFSABDIJ
Antonio Lizana is éen van de meest gevierde vertegenwoordigers van de nieuwe flamencojazzscène uit Zuid-Spanje. Als jazzsaxofonist, flamencozanger en componist heeft hij de afgelopen
drie jaar met zijn band meer dan driehonderd concerten gegeven in meer dan 30
landen. Antonio Lizana groeide op in San Fernando – vlakbij Cádiz – samen met Sevilla en Jerez
de la Frontera de bakermat van de flamencozang. Vanaf jonge leeftijd werkte Lizana samen met
talloze artiesten uit de omgeving. Hij was éen van de weinige Spaanse artiesten die een
Amerikaans NPR Tiny Desk-concert opnam en werkte samen met artiesten als Arturo O’Farrill en
Alejandro Sanz aan albums waarvoor ze vervolgens Grammy Awards ontvingen. Antonio Lizana
werkte ook samen met Snarky Puppy, Marcus Miller, Chano Domínguez, Alfredo Rodríguez, Ari
Hoenig, Jorge Drexler, India Martínez, Jorge Pardo, Shai Maestro, Chambao, José Mercé, Josemi
Carmona, Carmen Linares en Pepe Habichuela. De optredens van Lizana worden beschreven als
een “adembenemende reis van flamenco-roots naar hedendaagse jazz”.

Yuste Flamenco Fest 2022 - Film: Se prohibe el Cante

VRIJDAG 10 SEPTEMBER 19:00 & 21:00 HERBERG MACHARIUS
Esperanza Fernández wordt wereldwijd gezien als een van de grootste hedendaagse
flamencostemmen. De Sevillaanse zangeres trekt door Andalusië in een poging het rijke verleden
van de flamencoclubs nieuw leven in te blazen. Ze bezoekt enkele van de meest toonaangevende
clubs, met topartiesten als Arcángel, Miguel Poveda, Marina Heredia, Rocío Márquez en Jesús
Méndez in haar kielzog. Jesús Méndez is afkomstig uit een zigeunerfamilie in Jerez de la Frontera.
Hij geldt als één van de grootste jonge talenten van de Andalusische flamencoscène. Zijn stijl is
typisch Jerezaans, d.w.z. heel sterk in feestelijke stijlen als bulerias, maar ook heel sterk in het
overschakelen naar de meer ernstige palos als seguiriyas en soleares.

Yuste Flamenco Fest 2022 - Irene Álvarez “De Mysteries van Rosario”

VRIJDAG 10 SEPTEMBER 19:00 SINT-BAAFSABDIJ
De flamencoproductie “De Mysteries van Rosario” is een sober eerbetoon, met een vleugje
humor, aan deze generatie van vrouwelijke kunstenaars in een wereld van mannen, vol lijden en
ellende. Deze pioniers, die het aandurfden een broek aan te trekken om hun rechten op te eisen
om gewoon nog maar met hun voeten te dansen of hun armen tijdens de dans van de soleá
boven hun hoofd te heffen, legden de basis van de hedendaagse flamencodans. Rosario La
Mejorana behoorde tot een generatie danseressen rond de vorige eeuwwisseling die een
revolutie teweegbracht in de flamencodans. Als pionier in het gebruik van de ‘bata de cola’ was ze
een raadselachtige en veelzijdige artieste die zong terwijl ze danste. Rosario trok de aandacht van
Manuel de Falla met legenden en mythen over zigeuners, waaronder haar eigen leven vol
mysteries. Ze hielp De Falla de zambra, de seguiriya en de martinete te verkennen, wat hem
inspireerde tot de creatie van “El Amor Brujo”.

Yuste Flamenco Fest 2022 - Jesús Méndez

VRIJDAG 10 SEPTEMBER 21:00 SINT-BAAFSABDIJ
Jesús Méndez, vaandeldrager van de Jerezaanse zangtraditie, werd geboren op 14 januari 1984
in een zigeunerfamilie in Jerez de la Frontera. De bekendste vertegenwoordiger van de familie
Méndez is Francisca Méndez Garrido, beter bekend als “La Paquera de Jerez”, een echte
flamencolegende. Neefje Jesús Méndez is vandaag de lieveling van de Andalusiërs op
traditionele festivals, dé vaandeldrager van de Jerezaanse zangtraditie en van zijn generatie in het
algemeen. Hij geldt als één van de grootste jonge talenten uit de Andalusische flamencoscene.
Zijn stijl is typisch Jerezaans, d.w.z. heel sterk in feestelijke stijlen als bulerias, maar ook heel sterk
in het overschakelen naar de meer ernstige palos als seguiriyas en soleares.

Yuste Flamenco Fest 2022 - Film: Flamenco Flamenco

ZATERDAG 11 SEPTEMBER 19:00 & 21:00 HERBERG MACHARIUS
Een must-see voor elke flamencoliefhebber, maar ook voor iedereen die houdt van muziek, film
en natuurlijk Spanje! Flamenco flamenco is een spetterend eerbetoon aan de schoonheid en
diversiteit van de Spaanse nationale dans: de flamenco! Geschiedenis, muziek, zang en dans
komen moeiteloos samen. Hier passeren zo’n 300 artiesten de revue, van gevestigde performers
tot jong talent. Sara Baras, José Miguel Carmona, Israel Galván, Carlos García, Miguel Poveda,
José Mercé, Jesús Méndez en vele anderen.

Yuste Flamenco Fest 2022 - Jan Van Lieferinge “Caminando”
ZATERDAG 11 SEPTEMBER 19:00 SINT-BAAFSABDIJ
Sevilla 2006. Als jonge twintiger slaat Jan Van Liefferinge een onbekende zuiderse weg in en
komt in aanraking met de wereld van flamenco. Al snel ontmoet hij Alejandro Villaescusa, een
getalenteerde zanger die later grote naam zal maken binnen de Spaanse muziekscène en huidig
cantaor acompañante aan het Conservatorio Profesional de Música. Hij loopt ook “Er Kini” tegen
het lijf. Deze flamboyante danser met een hart dat klopt op het ritme van de flamenco sluit zich al
gauw aan als compagnon de route. Sindsdien vormen ze een onafscheidelijk duo. Al zingend en
dansend begeleid door de gitaar komen ze terecht in Gent waar ze Elena en “El Titi” treffen, een
bruisend koppel met gevestigde waarde binnen de Belgische flamencowereld.

Yuste Flamenco Fest 2022 - Asunción Pérez ‘Choni’ “Reencuentro”

ZATERDAG 11 SEPTEMBER 21:00 SINT-BAAFSABDIJ
De flamencodansvoorstelling “Reencuentro” toont het werk van Asunción Pérez ‘Choni’, éen van
de meest innovatieve en creatieve Spaanse danstalenten. Een fantasierijke danseres, met een
voortreffelijke gevoeligheid… Ze weet hoe ze een persoonlijke stempel moet geven aan elke

dans die ze uitvoert, aan elke show die ze ontwerpt. Een originele kunstenaar, een prototype van
de Sevilliaanse school die niet graag het verleden zomaar overneemt en herhaalt. Ze verdiept
zich enthousiast in de wereld van de hedendaagse dans, circus, theater, humor, cabaret, … die
mix van disciplines is het kenmerk geworden van Choni Cía. Flamenca. Dansen van gisteren,
maar vernieuwd en nieuw leven ingeblazen. Asunción Pérez ‘Choni’: “Elk van mijn artistieke
ervaringen is verbonden met magische momenten die een blijvende indruk op mij hebben
nagelaten. Stuk voor stuk hebben ze me gemaakt tot degene ik nu ben. Zo is ook de inspiratie
voor de voorstelling Reencuentro ontstaan. Deze productie is een ontmoeting op het podium met
mensen die bij mij allen een bijzondere, unieke emotie uitlokken. En weer een uitdaging aangaan,
en terug het beste in jezelf naar boven halen en … weer voelen …”

Board Games Macharius

ZONDAG 12 SEPTEMBER 13:00 HERBERG MACHARIUS
Eindelijk! Onze maandelijkse board game namiddag in Herberg is terug van weg geweest! iedere
tweede zondag van de maand organiseren we in de gezellige Herberg Macharius een namiddag
waar je toffe en toegankelijke spellen kunt ontdekken. De regels zijn simpel… bestel een drankje
aan de bar, kies een spel dat je graag zou willen spelen en vraag aan één van de aanwezige ‘game
gurus’ om het spel aan jou en je groep uit te leggen. We hebben verschillende spellen in huis, van
eenvoudige ‘party games’ tot wat ingewikkeldere strategische spellen… Voor ieder wat wils.

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open

ZONDAG 12 SEPTEMBER 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Historische rondleiding in de abdij

ZONDAG 12 SEPTEMBER 14:30-16:00 SINT-BAAFSABDIJ

Diego Joosten: Work in progress

DINSDAG 14 SEPTEMBER 15:00 HERBERG MACHARIUS
Kunstenaar Diego Joosten tovert in de loop van het jaar twee reusachtige doeken die in de
herberg hangen om tot een werk in situ, een work in process, geïnspireerd door wat er in en om
de herberg gebeurt. Wil je het proces volgen? Diego werkt vrijwel iedere dinsdag tussen 15u en
17u, in de herberg. Spring gerust eens binnen. De bar zal ook open zijn. Een drankje, een babbel
en een kunstwerk dat voor jouw ogen ontstaat!

Macharius Leest: ‘De Bourgondiërs’ van Bart Van Loo

DONDERDAG 16 SEPTEMBER 20:00 HERBERG MACHARIUS
Ben jij benieuwd om te weten wat iemand anders van een boek vindt? Wil je er graag over praten
met iemand die dat ook leuk vindt? Dan is Macharius Leest misschien wel waarnaar je op zoek
bent. Iedereen is welkom. Vandaag bespreken we ‘Radetzkymars’ van Joseph Roth.

Coyendans Buurtfeest 2021

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 13:00 COYENDANSPARK
Hét buurtfeest voor de wijk Macharius-Heirnis! Iets kleiner dan normaal, maar het zijn dan ook
ietwat rare tijden! Maar we zijn content! ... want we mogen weer samenkomen; elkaar ontmoeten,
samen een glas heffen en genieten van elkaars gezelschap, muziek en gezelligheid!
Iets eten en drinken, een babbeltje slaan met je buren, je (klein-)kinderen loslaten in het
kinderdorp; en ondertussen luisteren naar radio Ganda of één van de optredens van Euforro of
Karivaani Orkestra... Buren van de Abdij runnen de bar! Een gezellige dag in het Coyendanspark!

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open

ZONDAG 19 SEPTEMBER 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Partout 2021

ZONDAG 19 SEPTEMBER 14:00 COYENDANSPARK
Buren van de Abdij en Cluster organiseren samen ‘Partout’. Maar twee groepen geven het beste
van zichzelf in het Coyendanspark. Buren van de Abdij zorgt er al jarenlang voor dat de site rond
het Coyendanspark een fijne plek is voor iedereen. Ze organiseren bovendien vele activiteiten in
herberg Macharius, een sociaal culturele ‘hub’ die in het teken staat van ontmoeten en verbinden.
Cluster is een collectief van artiesten die niet meer te vatten is onder één of twee labels. Zij wil
deze muziek een volwaardige plaats geven in het huidige muziekaanbod. Via Cluster slaan
componisten en muzikanten de handen in elkaar.

Diego Joosten: Work in progress

DINSDAG 21 SEPTEMBER 15:00 HERBERG MACHARIUS

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open

ZONDAG 26 SEPTEMBER 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Rondleiding in de Sint-Baafsabdij

ZONDAG 26 SEPTEMBER 14:30-16:00 SINT-BAAFSABDIJ

Shut Up & Write

ZONDAG 26 SEPTEMBER 15:00 HERBERG MACHARIUS
Op 26 september keert SU&W terug naar Herberg Macharius, een fijne locatie waar al ontelbare
SU&W namiddagen hebben plaatsgevonden. Om het nieuwe seizoen in de Herberg luister bij te
zetten we doen direct een specialleke: schrijfster Els Depuydt is te gast! Els is de helft van het
schrijversduo De Paepe en Depuydt, die samen 5 thrillers hebben geschreven. Recent heeft Els als
soloschrijfster de roman Mia gepubliceerd. Een ervaren iemand dus die zal vertellen over haar
eigen schrijfervaring, manier van aanpak en de nodige tips en tricks kan voorzien voor
beginnende schrijvers. En er is meer…als we braaf en stil zijn, zal ze ook voorlezen uit eigen werk.
Niet te missen dus!

OKTOBER
Bal Mundial

VRIJDAG 1 OKTOBER 20:00 HERBERG MACHARIUS
Ja! Bal Mundial is terug van lang weg geweest! Vanaf 1 oktober mag er terug gedanst worden…
we gaan dat meteen doen toch? In onze vertrouwde Herberg Macharius draait het DJ-team van
Bal Mundial opnieuw muziek uit alle windstreken… van Klezmer, Balkan, Cumbia, Raï… maar,
zoals de vele vaste bezoekers weten is er ook altijd plaats voor wat fijne Disco en New Wave… We
gaan zo blij zijn jullie allemaal terug te zien…

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open

ZONDAG 3 OKTOBER 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Meditatieve Praktijken: Stilte namiddag in de Sint-Baafsabdij

ZONDAG 3 OKTOBER 15:00 SINT-BAAFSABDIJ
In het kader van ‘Meditatieve Praktijken’ – een initiatief van de yoga groep van de Buren – is er op
zondag 3 oktober om 15 u een Stilte namiddag in de refter van de Sint-Baafsabdij. In de sacrale
ruimte van de refter zal Ludwina Huyghebaert, buur van de Buren van de Abdij, spreken over
innerlijke stilte n.a.v. haar nieuwe boek: Oneindig Verlangen. De stem van Stilte. Seraphine
Stragier is celliste. Met haar meditatieve muziek op cello en harp neemt ze je als vanzelf mee naar
innerlijke stilte. Seraphine gaf al eerder een ‘ligconcert’ in de abdij.

Parijs-Roubaix op groot scherm

ZONDAG 3 OKTOBER 15:00 HERBERG MACHARIUS
We zijn wielerliefhebbers in Herberg Macharius! Dus waarom niet een grote koers op een groot
scherm uitzenden? Vandaag wordt de 118de editie van Parijs-Roubaix gereden, en we gaan ervan
genieten met een glas wijn, een Gentse Strop of een frisse pint. Wie wordt de opvolger van
Philippe Gilbert die in 2019 deze wielerklassieker won? Door wie worden de 55 km aan
kasseistroken het beste genomen? Wordt het een duel België-Nederland? De mannen starten hun
koers om 11u in Compiègne en finishen uiteraard op de legendarische wielerbaan van Roubaix.
Wij zijn er vanaf 15u bij voor de live uitzending.

Diego Joosten: Work in progress

DINSDAG 5 OKTOBER 15:00 HERBERG MACHARIUS

People in Houses
VRIJDAG 8 OKTOBER 20:00 HERBERG MACHARIUS
Ze wonen achter het behang en in vergeten lades. Kleine kantjes, grote gevoelens, People in
Houses kadert ze voor u in. Het Gentse trio heeft een zwak voor de ritmiek en observatie van Paul
Simon, de lyriek van Leonard Cohen, de harmonie van Crosby, Stills and Nash, de ruwe eerlijkheid
van Neil Young. Merijn Landuyt, Koen Eeckhout en Johannes Wannyn zijn gelijkgestemde zielen.
Drie doorwinterde muzikanten met verschillende achtergronden en een gedeelde voorliefde voor
authentieke songs, akoestisch en direct.

Board Games Macharius

ZONDAG 10 OKTOBER 13:00 HERBERG MACHARIUS

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open

ZONDAG 10 OKTOBER 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Historische rondleiding in de Abdij

ZONDAG 10 OKTOBER 14:30-16:00 SINT-BAAFSABDIJ

Diego Joosten: Work in progress
DINSDAG 12 OKTOBER 15:00 HERBERG MACHARIUS

De gemeenschapsmunt: een veelbelovende in-cent-ive
DONDERDAG 14 OKTOBER 20:00 HERBERG MACHARIUS
Gemeenschapsmunten worden wereldwijd gebruikt om verschillende maatschappelijke
uitdagingen aan te pakken. Tijdens een interactieve lezing gaan we samen aan de slag rond de
diverse mogelijkheden. We zoomen in op twee maatschappelijke thema’s die voor Macharius van
toepassing zijn: buurtzorg en ecologie. Na de inleiding ‘wat zijn gemeenschapsmunten’ gaan we

aan de slag en ontwikkelen we al doende een munt met de groep aanwezigen. Er is al jaren
sprake van het ontwikkelen van een eventuele wijkmunt voor Macharius-Heirnis. Voorlopig is dat
er nog niet van gekomen, maar wie weet laait het enthousiasme na deze avond weer terug op! In
samenwerking met Muntuit, netwerk voor gemeenschapsmunten, organiseren Buren van de Abdij
deze interessante avond rond de alternatieve munteenheid.

Karaoke Macharius!
VRIJDAG 15 OKTOBER 20:00 HERBERG MACHARIUS
Karaoke Macharius! is terug… We hebben het afgelopen anderhalf jaar onze stembanden stevig
kunnen oefenen… op ons alleen, of in onze kleine bubbel. Maar nu is het moment om weer op het
Herberg podium te gaan staan! Uiteraard zijn MC Peter en knoppenman Bart ook weer van de
partij… maar we hopen vooral dat jullie weer even massaal gaan komen als voor die rare coronatijd. Bedenk maar vast welke nummertjes jullie gaan zingen… Coldplay? Elvis? The Beatles?
Disney? Amy Winehouse? Party like it’s 2019… Het kan laat worden :-).

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open

ZONDAG 17 OKTOBER 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie zondag

ZONDAG 17 OKTOBER 15:00 HERBERG MACHARIUS

Diego Joosten: Work in progress
DINSDAG 19 OKTOBER 15:00 HERBERG MACHARIUS

Sarah De Vlam – Passage Pyreneeën

DONDERDAG 21 OKTOBER 20:00 HERBERG MACHARIUS
Sarah zal spreken over haar boek “Passage Pyreneeën”, een verhaal van Belgische
oorlogsvluchtelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, de eerste Nederlandstalige publicatie
over duizenden Belgen op de vlucht naar het zuiden.’ In juli 2021 maakten de auteur en acht
jongeren van de Toekomstacademie, fotograaf Sipan Hota en twee medewerkers van Theater
Victoria Deluxe een herinneringsreis in de Pyreneeën. Ook die louterende grensovergang in het
hooggebergte wordt besproken.

Cinemacharius: ABBA: The Movie

VRIJDAG 22 OKTOBER 20:00 HERBERG MACHARIUS
Ook het komende seizoen mogen jullie je weer verheugen op een aantal fijne muziekfilms. Op
groot scherm en met, zoals het hoort (pun intended), geluid over ons speakersysteem! Vanavond
staat ABBA: The Movie op het programma! Een film uit 1977 van Lasse Halmström. Radio DJ
Ashley Wallace (Robert Hughes) is gevraagd door Radio Station Manager Bruce Barry om een
interview met ABBA; Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad en Björn Ulvaeus te
beginnen in Australië. Hij heeft echter altijd pech. Hij vergeet z’n perskaart en reist hierdoor de
groep achterna in Sydney, Perth, Adelaide en Melbourne. Als hij zijn deadline niet haalt, wordt hij
ontslagen. Als hij alle moed heeft opgegeven, komt hij de groep per toeval tegen in een lift. Hier
neemt hij een interview af. Hij weet op het laatste moment de tape bij het radiostation af te
leveren.

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open

ZONDAG 24 OKTOBER 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Rondleiding in de Sint-Baafsabdij

ZONDAG 24 OKTOBER 14:30-16:00 SINT-BAAFSABDIJ

Shut Up & Write

ZONDAG 24 OKTOBER 15:00 HERBERG MACHARIUS

Op zoek naar het “bos” in onze wijk
ZONDAG 24 OKTOBER 14:00 DE MACHARIUS-HEIRNISWIJK
We verkennen vandaag het groen in de wijk Macharius-Heirnis-Visserij. We starten in het
Coyendanspark, nabij Herberg Macharius voor een toer langs een aantal grote en kleine
privétuinen, én sommige van onze parken en parkjes. De wandeling van ongeveer vier kilometer
brengt je op plaatsen die je nog nooit hebt gezien, maar waar je misschien dichtbij woont of
dikwijls langskomt. De tocht geeft ons tevens een indruk van het groen, van het “verborgen bos”
in onze wijk – een belangrijk gegeven in een tijd waarin klimaatverandering de stad vaak danig
verhit. (Deze kennismaking met het bestaande groen kan ons misschien ook op bijkomende
ideeën brengen over hoe we onze wijk meer kunnen vergroenen).

Diego Joosten: Work in progress

DINSDAG 26 OKTOBER 15:00 HERBERG MACHARIUS

Night of the Horror: Diabolical Double Bill

VRIJDAG 29 OKTOBER 20:30 SINT-BAAFSABDIJ
KASKcinema, Kuru en Buren van de Abdij slaan op Frankenstein-achtige wijze de handen in
elkaar voor een Night of the Horror die u nog lang zal bespoken. De stenen wandelgangen en
ijzige winden van de Sint-Baafsabdij worden voor één avond omgetoverd tot een sinistere
filmtempel die een duivelse double bill aan nachtmerrievoer serveert. Op het programma staan
‘Saint Maud’ van Rose Glass en ‘The Beyond’ van Lucio Fulci.

Propere Pierkes kuisen het Coyendanspark
ZATERDAG 30 OKTOBER 10:00 COYENDANSPARK

Pannenkoeken in de Sint-Baafsabdij

ZONDAG 31 OKTOBER 14:00 SINT-BAAFSABDIJ
Buren van de Abdij houden sinds jaar en dag op zondag de Sint-Baafsabdij open tussen Pasen en
november. Ook deze dag staan onze vrijwilligers paraat om de bezoeker van de abdij een
woordje uitleg te geven over de abdij en de werking van onze organisatie. Natuurlijk is gewoon
een gezellige babbel ook altijd tof! Vandaag gaat het alweer de laatste dag van het jaar zijn dat
Buren van de Abdij het abdijonthaal doen… daarna sluit de abdij weer tot Pasen 2022. Uiteraard
gaat dat traditioneel weer gepaard met pannekoeken!

Luie zondag
ZONDAG 31 OKTOBER 15:00 HERBERG MACHARIUS

NOVEMBER
Macharius Leest! ‘De Opgang’ van Stefaan Hertmans

DONDERDAG 4 NOVEMBER 20:00 HERBERG MACHARIUS
Ben jij benieuwd om te weten wat iemand anders van een boek vindt? Wil je er graag over praten
met iemand die dat ook leuk vindt? Dan is Macharius Leest misschien wel waarnaar je op zoek
bent. Iedereen is welkom. Vandaag bespreken we ‘De opgang’ van Stefan Hertmans.

L.I.N.A.R.D

VRIJDAG 5 NOVEMBER 20:00 HERBERG MACHARIUS
Met bijna een jaar uitstel zijn we zeer blij dat we vanavond een geweldige band op het
herbergpodium mogen verwelkomen. L.I.N.A.R.D is de Gentse band rond singersongwriter Linard Van den Bossche. Gewapend met gitaar en stem neemt hij je mee in zijn wereld
van melancholie, weemoed en hoop. Liefhebbers van Bon Iver, Daughter, Ben Howard,
Intergalactic Lovers en Balthazar mogen dit optreden zeker niet missen.

Broke Ass Benny

ZONDAG 7 NOVEMBER 15:00 HERBERG MACHARIUS
Broke Ass Benny is de band rond Bart Dieleman. Zijn teksten en stemgeluid zijn in het leven
gedrenkt. Zonder franje, maar met gevoel voor – weliswaar zwartgallige – humor. Indie blues en
roots met uitgekiende maar ongepolijste gitaren en steevast omringd door topmuzikanten. Op 7
november zal buurman van de herberg en gitarist bij Broke Ass Benny, Fernant Zeste, de band
even overnemen voor een korte hommage aan Little Jimmy, Don Croissant, die op 5 januari 2020
overleed.

Karaoke Macharius!

VRIJDAG 12 NOVEMBER 20:00 HERBERG MACHARIUS

Board Games Macharius
ZONDAG 14 NOVEMBER 13:00 HERBERG MACHARIUS

Glühwein en warme choco in de Herberg!
ZONDAG 14 NOVEMBER 19:00 HERBERG MACHARIUS
Herberg Macharius zal op deze zondagavond uitzonderlijk open zijn tijdens het Lichtfestival Gent.
Kom wat uitrusten met een warme choco of een heerlijke Glühwein… ook als take away :-).

Open Mic Inn 22 Reboot editie
DINSDAG 16 NOVEMBER 20:00 HERBERG MACHARIUS
Het zijn zotte tijden geweest… en eigenlijk nog altijd… Maar Open Mic Inn is terug! Met een
nieuwe vaste dag. We verhuizen van de woensdag naar de tweede dinsdag van de maand. Ook in
het nieuwe seizoen verwachten we weer veel fijne en intieme akoestische mini optredens van
gevestigde en minder gevestigde namen. Voor deze eerste heropstart editie hebben we nog
onze eigen line-up in elkaar gestoken, maar vanaf december staan we uiteraard weer open voor
inschrijvingen.

Boekvoorstelling: Wandelgids Honger naar Gent

DONDERDAG 18 NOVEMBER 20:00 HERBERG MACHARIUS
Vanavond presenteren we de splinternieuwe wandelgids ‘Honger naar Gent’ geschreven door
Dirk Holemans en Noël Callebaut. Een stad kan je niet opeten, maar met de blik op voeding kan je
ze wel op originele wijze leren kennen. Want in elke periode moeten haar inwoners en bezoekers
dagelijks voorzien worden van spijs en drank. Het is vanuit die bijzondere invalshoek dat Dirk
Holemans en Noël Callebaut de bijzondere wandelgids Honger naar Gent schreven, die je van
Gent laat proeven en genieten. Twee mooi uitgestippelde wandelingen laten je de stad kennen
tijdens vroegere bloeiperiodes: de late middeleeuwen, met de veertiende eeuw als hoogtepunt,
en de negentiende-eeuwse Arteveldstad, wakker geschud door de industriële revolutie.

Bruno Deneckere & Nils De Caster in concert
VRIJDAG 19 NOVEMBER 20:00 HERBERG MACHARIUS
Na de jammerlijke annulatie wegens ziekte van het concert van Billy & Bloomfish, mogen we tot
onze grote vreugde een ander topduo verwelkomen op ons podium. Na lang weggeweest keren
Bruno Deneckere en Nils De Caster nog eens als duo terug naar de Herberg. Twee singer
songwriters met één ziel, uitgebreid voorstellen hoeft waarschijnlijk niet. Zij putten uit hun rijk
gezamenlijk repertoire van folk, americana en blues en staan zonder enige twijfel garant voor een
deugddoende concertavond.

Diego Joosten: Work in progress

DINSDAG 23 NOVEMBER 15:00 HERBERG MACHARIUS

Boekvoorstelling: 4 sprookjes van Konstantin Paustovski

ZONDAG 28 NOVEMBER 15:00 HERBERG MACHARIUS
Deze zondagnamiddag stellen we jullie het boek ‘4 sprookjes van Konstantin Paustovski’ voor. De
vertaling uit het Russisch werd gemaakt door onze eigenste imker van de Sint-Baafsabdij, Traudi
Helmberger. De Italiaanse kunstenares Daniela Rizzetto maakte de illustraties voor deze fraaie
uitgave. De grote Russische schrijver Konstantin Paustovski (1892–1968) is bij ons vooral bekend
met zijn boeken voor volwassenen. In zijn vaderland was hij vooral een geliefd jeugdauteur. Via
een goede wind kwamen de verhalen bij Traudi en Daniela aangewaaid en wat bleek: de meeste
teksten, bijna een eeuw geleden geschreven, zijn nog altijd razend actueel.

Toonmoment Academie voor Podiumkunsten

MAANDAG 29 NOVEMBER 19:00 HERBERG MACHARIUS
De Academie voor Podiumkunsten, ook gekend als de muziekschool in de Tweebruggenstraat,
probeert tussen lockdowns door naar adem te happen. De mensen van de jazz- en popopleidingen grijpen de kans om zich te laten horen en zien in Herberg Macharius. Een zeer
gevarieerd programma, laat u verrassen door muzikaal talent van eigen bodem, van eigen wijk!

Diego Joosten: Work in progress

DINSDAG 30 NOVEMBER 15:00 HERBERG MACHARIUS

DECEMBER
Boekvoorstelling: Amor Mundi

DONDERDAG 2 DECEMBER 20:00 HERBERG MACHARIUS
Steven Vromman maakte van de eerste lock-down gebruik om een roman te schrijven. Daarin
speelt Gent een hoofdrol. Tijdens deze voorstelling (met humor en interactie) kan je kennismaking

met een mogelijke toekomstbeeld van onze stad. Stel je voor. Een stadsregio die volop kiest voor
rechtvaardige transitie. Een stad met droomkwekerijen en lintbebossing, hitte-tapijten en
katrolwoningen. Een inclusieve stad met een andere economie, veerkrachtige burgers en veel
natuur. Een gezonde, circulaire en solidaire stad. Zou het kunnen?

‘Steven H zingt Steven H’ album release concert

VRIJDAG 3 DECEMBER 20:00 HERBERG MACHARIUS
Na ‘Will Tura zingt Elvis Presley’, ‘Pavarotti zingt Caruso’ en andere klassieke platen is het nu tijd
voor ‘Steven H zingt Steven H’. Want wie beter dan de West-Vlaamse cult-rapper zelf kan deze
nieuwe verzameling nummers brengen? Verwacht geen traditionele hiphop of cloudrap, maar een
hoogsteigen cocktail van persoonlijke teksten, synthpop, wave, r&b, metal en nog een stuk of wat
genres. De singles ‘HERNIA!’ en ‘Verre gekommn’ zijn intussen bekend materiaal, maar SH zingt
SH biedt nog veel meer lekkers. Een nummer over de hel van het pendelen of de vergankelijkheid
van rijkdom? Check! Gierende synths en gitaarsolo’s? Dubbelcheck!

Bipolar Bows ‘Krunčhug’ release concert

ZONDAG 5 DECEMBER 15:00 HERBERG MACHARIUS
Bipolar Bows brengt als strijkersduo een mozaïek van klasiek en traditioneel, jazz, blues en funk,
van balkan tot Appalachia folk, doorspekt met omprovisatie uit de diepste hoeken van hun
creatieve zielen. Het Frans-Belgische duo Bipolar Bows ontstond uit een studieproject van cellist
Toby Kuhn en violiste Lotte Remmen, maar ontgroeide al snel die eerste fase. Ze leerden elkaar
kennen in Slovenië, toen Toby de bassiste verving van Lotte’s band Old Salt. Al gauw resulteerde
deze ontmoeting in eindeloze jam- en oefensessies en besloten ze een vast duo te vormen. In
Bipolar Bows gaan Lotte en Toby de uitdaging aan om zoveel mogelijk muziekstijlen en nieuwe
technieken te ontdekken en naar hun strijkershand te zetten.

Diego Joosten: Work in progress

DINSDAG 7 DECEMBER 15:00 HERBERG MACHARIUS

Speciale kerstboomactie Wijkbos Macharius Heirnis

ZATERDAG 11 DECEMBER 10:00 LOUSBERGMARKT
Met wijkbos Macharius-Heirnis steunen we, als Buren van de Abdij, het project Faja Lobi van onze
naar Congo geëmigreerde buurman Jurgen Heytens die in het immense land aan de evenaar een
project van herbebossing uitbouwt in de provincie Bandundu. Het project heeft uiteraard ook oog
voor sociale aspecten en het ontwikkelen van een (bos)landbouw die niet gepaard gaat met het
kappen van bomen. Dit project kan immers nooit duurzaam zijn als het niet gedragen wordt door
de lokale bevolking. Wij hebben ons voorgenomen in het kader van dat Faja Lobi-project een
‘wijkbos’ te planten ter grootte van onze wijk Macharius-Heirnis. Dat zijn zo’n vijftig hectaren ofte
50.000 bomen- dat kost 25.000 euro. Momenteel staat onze teller op 18 hectaren. Met een
zogenaamde ‘kerstboom’actie op 11 december in de Lousbergmarkt (van 10u tot 16u) bieden we
mensen de kans om onze actie te ondersteunen – lees: ons wijkbos uit te breiden.

Board Games Macharius

ZONDAG 12 DECEMBER 13:00 HERBERG MACHARIUS

Macharius Leest: ‘Wildevrouw’ van Jeroen Olyslaegers

DONDERDAG 23 DECEMBER 20:00 HERBERG MACHARIUS
Ben jij benieuwd om te weten wat iemand anders van een boek vindt? Wil je er graag over praten
met iemand die dat ook leuk vindt? Dan is Macharius Leest misschien wel waarnaar je op zoek
bent. Iedereen is welkom. Vandaag bespreken we ‘Wildevrouw’ van Jeroen Olyslaegers.

Radio Ganda: Verzoekjes voor solidariteit (Armste Week-actie)

MAANDAG 27 DECEMBER 18:00 HERBERG MACHARIUS
Op maandag 27 december slaan Radio Ganda en Urgent FM de handen in elkaar ten voordele
van het ‘Gents Solidariteitsfonds Voor Moeilijke Tijden’. Dit fonds ondersteunt 12 Gentse
organisaties die zich het ganse jaar inzetten voor kwetsbare mensen in onze stad. Zeker tijdens de
koude maanden zijn alle hulp en financiële steun heel hard nodig. Met dit initiatief willen we het
Solidariteitsfonds een stevige boost geven en van fijne muziek (door jullie gekozen) genieten!

ONZE PARTNERS
Onze werking is geen alleenstaand gegeven. Onze vereniging werkte in 2021 op een of ander
manier samen met o.a. de volgende organisaties :
Het Spaans Gewas, De Centrale, EnerGent, Faja Lobi, Fietsersbond Gent, Vermeyle Fonds, Gents
Milieufront, Hand in Hand vzw, Hinkelspel cvba, Historische Huizen Gent, IVAGO, Kinderkoor De
Stemband, Cirq, Samen aan zet, Lousmoes, Nakhla vzw, Sint-Baafsdorp, Dienst Beleidsparticipatie
Gent, iDrops, Radio Urgent, Muntuit, Cluster vzw, Kask Cinema, Shut Up & Write, Academie voor
Podiumkunsten Gent, Buurtcentrum Macharius Heirnis Scheldeoord, OCMW- Lokaal
Dienstencentrum De Horizon, Stad Gent Departement Facility Management.

TER BESCHIKKINGSTELLING HERBERG MACHARIUS
Herberg Macharius werd in 2021 ter beschikking gesteld aan de volgende organisaties:
CVBA EnerGent, De Fietsersbond, MO*, VZW Theaterwetenschappen/ Parcoeur, VZW Klein
Festijn, VZW Leren Over Leven, Stad Gent Dienst Beleidsparticipatie, Antroposofische
Verenigingen in België, Vriendenkring R. Boehm, CAW Oost-Vlaanderen VZW, Vrienden van
Jaione, Ugent, Odysee Gent, VZW Kompagnon, VZW Vredesactie, De Stemband Kinderkoor.

ORGANISATIE VAN BUREN VAN DE ABDIJ vzw
STUURGROEP:
Lina Avet
Philip De Roo
Willy Du Bois
Rita Israël
John Vandaele
Jan Vandemeulebroeke
Jan Veys

RAAD VAN BESTUUR:
Lina Avet
John Vandaele
Jan Vandemeulebroeke

DAGELIJKS BESTUUR:
Lina Avet
Jan Veys
John Vandaele
Jan Vandemeulebroeke

ALGEMEEN COÖRDINATOR:
Henk Mol

WERKGROEPEN :
Onthaal Abdij
Leesclub
Faja Lobi
Zwerfvuil opruimen

Herberg Macharius
Financiën
Stadslandbouw

Dit jaarverslag werd opgesteld door Henk Mol en John Vandaele.

