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donderdag
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donderdag

21
NOV.

vrije toegang

CONCEPT

DRIES!
Dries De Vis (Voor de leeuwen, GoGoGo, Familie, Witse,…) heeft een passie voor 
kleinkunst. Luisterliedjes voor het volk die aan de hand van persoonlijke verhalen en 
anekdotes met u worden gedeeld.

Samen met een pianist brengt hij akoestisch & puur de bekendste Nederlandstalige 
klassiekers. Van Louis Neefs tot Will Tura, van Wim Sonneveld tot Stef Bos, van Johan 
Verminnen tot Bart Peeters en nog zovele anderen.
Een repertoire dat u nostalgisch doet wegdromen !

PU
UR

(Kleinkunst /NL Talig)



donderdag

19
DEC.

vrije toegang

CONCEPT

A BAG OF

GOODIES

Van Rock tot Jazz, van Oldies tot gisteren. Maar altijd met een eigen klank. Een contrabas, 
drums, een gitaar en een stem maken dit trio compleet !

(Rock Oldies)



donderdag

16

jan.

vrije toegang

Les Poulains Flandriens zijn twee vrienden uit de buurt van Ninove die samen een 
passie delen voor snaarinstrumenten, Belgische bieren en de voorjaarsklassiekers. 
Jonathan en Kim kozen ervoor uitsluitend Belgische nummers te coveren uit onze rijke 
en diverse Belpop geschiedenis. Afhankelijk van de song gebruiken ze een combinatie 
van akoestische gitaren, basgitaar, 12-string en ukelele. Vaak met een twist of in een eigen 
versie, maar steeds zeer herkenbaar.

CONCEPT

Les Poulains 
Flandriens (Pop Rock)



donderdag

20

feb.

vrije toegang

CONCEPT

Yves 
Vercruysse 

Yves Vercruysse is een virtuoos achter de piano. Hij verrast met oude en hedendaagse 
nummers, dit steeds in een leuk jasje! Hij speelt reeds 40 jaar piano. Zijn specialiteit is 
songs naspelen op gehoor, wil je een liedje? Vraag het gewoon… Hij was een paar jaar 
geleden te horen op MNM tijdens de ‘piano-marathon’. Brengt muzikale sfeer met oa. 
filmmuziek, pop, blues, jazz standards, new age, klassiek en ook eigen improvisatie!

(Piano)



donderdag

19

MRT.

Met Freaky Age won Lenny Crabbe op amper veertienjarige leeftijd BIJNA de Humo’s 
Rock Rally, ze zijn daarmee nog steeds de jongste finalisten ooit. Dertien jaar en vier 
albums later gaat hij er solo voor. De kiem voor zijn solowerk werd gelegd onder de naam 
Len Sharp toen hij tijdens een pauze voor tien maanden naar Berlijn verhuisde. Volop 
bezig met de opnames van zijn eerste langspeler, passeert hij bij in Duvel Depot voor een 
akoestische set.

Verwacht nieuwe eigen nummers, en werk van Freaky age!

LENNY 
CRABBE

CONCEPT

vrije toegang (Indie Singer Songwriter)



donderdag

16
APR.

vrije toegang

CONCEPT

RIETVELD
De covergroep Rietveld maakt al enkele jaren samen muziek. Hun repetitieruimte is 
een huiskamer in Ruisbroek en bood meteen de nodige inspiratie voor hun groepsnaam. 
Wie een optreden van Rietveld bijwoont, kan luisteren naar covers uit verschillende 
tijdsperiodes. Je hoort zowel Dolly Parton als Justin Timberlake. Voor ieder wat wils.
Kom luisteren en geniet!

(POP, SWING)



donderdag

21

mei ROLLMOPS
CONCEPT

vrije toegang

Rollmops brengt nummers van eigen makelij. Geen typische fifties rock ‘n roll of 
rockabilly, maar een eigen stijl die varieert van boogie-woogie en blues tot swing en 
ska. De opzwepende backbeat en rollende contrabas zorgen voor een onweerstaanbare 
dansdrang en de teksten en melodieën klinken vrolijk en blij. Rollmops startte in 2011 als 
de Fratskes met enkel piano en drums. Repeteren gebeurde bij de ouders van de drumster 
en daar knallen ze nog steeds! Het gemis van een opzwepende bas en scheurende gitaar 
zorgde drie jaar later voor het ontstaan van Rollmops. Lisa, de zangeres, was de kers op de 
taart om het geheel aan elkaar te breien. Rollmops staat voor rock’n rollen met een punk-
attitude: noten kunnen lezen is overbodig, bier drinken tijdens het maken van de songs 
niet en optredens zijn pas geslaagd wanneer er ambiance is en er stevig wordt gedanst!

(boogie-woogie en blues tot swing en ska)


