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Het zaaltje van GUO in hotel 
Boschoord was afgeladen vol 
bij het enigste concert van 
Andy Irvine in Nederland dit 
jaar op zondag 18 november in 
Oisterwijk. Andy was op de 
terugweg van een drukke tour-
nee door Duitsland waar hij de 

afgelopen twee weken meer 
dan 7000 km had gereden om 
een groot aantal concerten te 
geven. Toch arriveerde hij al 
ver voor één uur deze middag 
om goed voorbereid aan zijn 
laatste concert van deze tour-
nee, bij ons,  te beginnen. Kort 

na hem kwam Rens van der 
Zalm al aan, al meer dan 30 
jaar zijn trouwe begeleider in 
tal van formaties, maar ook bij 
concerten van Andy over de 
hele wereld. De twee hebben 
elkaar voor het eerst eind jaren 
zestig in het toenmalige Joego-

slavië ontmoet en zes jaar gele-
den, toen Andy 70 werd, vierde 
hij dat samen met Rens met 
een trektocht door winters 
Australië om in afgelegen kerk-
jes, verlaten pubs en schoolge-
bouwen het album ‘Parachilna’ 
op te nemen.  

Is Andy Irvine vergane glorie 
voor de oudere folkfan?  

Maar wel met een volle zaal ……... 



 2 

 

Als goede muzikale vrienden 
namen ze in Oisterwijk  ruim 
de tijd voor een uitgebreide 
soundcheck om alles piekfijn 
op elkaar af te stemmen. Het 
was na enig aandringen van 
ons (Het is toch leuk voor jullie 
om weer eens samen te spe-
len? Wij betalen wel een eten-
tje! Een enkel nummer samen, 
moet toch kunnen?) dat Rens, 
als verrassing voor het publiek, 
gratis een paar nummertjes 
met Andy zou meespelen.  
Maar het tekende de professi-
onaliteit van Rens, die deze 
zondag vanuit Delfzijl waar hij 
gisteren zelf nog een voorstel-
ling had, rechtstreeks naar  
Oisterwijk was gereden, ruim 
op tijd, ook al vreesde hij mis-
schien pas na aanvang van het 
concert om drie uur in Oister-
wijk te kunnen zijn, dat hij 
toch de tijd had genomen om 
noten en tekst van enkele 
nummers met moeilijke 
breaks en overgangen  op een 
stuk papier te schrijven. We 
zagen het bij de soundcheck 
voor zijn voeten op de grond 
liggen. De lunch die wij de 
twee gratis hadden aangebo-
den, moest in een steeds kor-
ter wordend tijdschema wor-
den afgewerkt en werd op het 
laatst definitief afgeblazen. 
“Helaas, geen tijd meer. Het 
was leuk geweest, maar het 
concert is belangrijker. Eten 
komt wel een andere keer.”  
Ik moet zeggen dat de muziek 
van die twee tijdens de sound-
check soms al bijna hemels 
klonk. En dat was ook wat ik 
op het eind van het concert 
enkele bezoekers na afloop 
hoorden verzuchten toen ze 
naar buiten liepen: “Hartstikke 
mooi!” 
Veel mensen die ik sprak had-
den het concert trouwens erg 
mooi gevonden. Ze waren 
natuurlijk niet gekomen voor 
een nieuw geluid van een 
nieuwe ster. Ze waren geko-
men omdat de meesten van 
hen Andy Irvine al bijna 50 jaar 
kenden, niet alleen van zijn 
solowerk, maar zeker ook van 
de legendarische groep 
Planxty of van zijn elpee met 
Paul Brady, ook al meer dan 
40 jaar oud, maar nog altijd 
meer dan genietbaar, net als 
trouwens veel van zijn werk.  

Maar mag dat wel, was het 
punt van de discussie dat we 
net daarvoor gevoerd hadden, 
omdat Wouter Vandenabeele 
met zijn topformatie Tamala 
nog maar weinig kaartjes in de 
voorverkoop van ons volgende 
concert verkocht heeft. En dat 
wordt toch aangeprezen als de 
nieuwe muziektrend. Wereld-
muziek van klasse, zeggen criti-
ci uit o.a. België, Nederland en 
Engeland. Komen de mensen 
alleen nog maar af op de be-
kende namen en zijn ze niet 
meer in om zich muzikaal te 
laten verrassen door nieuwe 
geluiden, nieuwe ontwikkelin-
gen? Of gaan we teveel  mee 
met de vluchtige hypes van 
deze tijd. Steeds op zoek naar 
een nieuwe kick en vergeten 
we daardoor wat goed was? 
Bach, Mozart en Beethoven zijn 
ook al lang gepasseerd, maar 
nog altijd blijven er mensen 
geïnteresseerd in hun muziek. 
Maar geldt dat alleen voor 
klassiek en jazz? Hoe zit het 
met de folk van onze eerste 
helden? Maar folk is niet meer 
in, hoe baanbrekend en revolu-
tionair de muziek van veel folk-
artiesten en groepen ook is 
geweest.  
Dat begon al met Johnny Moy-
nihan met wie Andy Irvine in 
de zestiger jaren de groep 
Sweeney’s Men oprichtte. Hij 
was de man, die een nieuw 
instrument:  de bouzouki in de 
Ierse muziek introduceerde, en 
het was daarna vooral Andy 
Irvine die het instrument po-
pulair maakte en die nog altijd 
een virtuoos is op dit instru-
ment.  
Omringd door een groot aantal 
snaarinstrumenten, mandola 
bouzouki en mandoline liet 
Andy Irvine deze middag ont-
spannen horen hoe goed hij op 
elk instrument is toen hij vak-
kundig in zijn uitgebreide re-
pertoire van meer dan 40 jaar 
muziek dook voor een concert 
van meer dan twee uur . 
Elk nummer werd voorafge-
gaan door een vaak uitgebreide 
uitleg, waar het vandaan kwam 
en waar het over ging en terwijl 
er een flink aantal traditionele 
Ierse ballads, voorbij kwamen 
zoals Arthur McBride en As I 
Roved Out, waarin zijn mond-
harmonica de uillean pipes van 
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Liam O’Flynn verving waren er 
natuurlijk ook de nummers die 
Andy’s voorliefde voor reizen 
en de invloed van andere cul-
turen lieten horen.  
Zo werden we meegenomen 
naar de oevers van de Lee de 
glens van Antrim, maar ook 
naar Nieuw-Zeeland, de U.S.A. 
en naar Australië  met het 
haast schrijnende The Ballad 
of Ben Hall, het verhaal van 
een bekende negentiende-
eeuwse outlaw. Maar hij nam 
ons ook mee terug naar zijn 
jaren als lifter op het eind van 
de zestiger jaren door Slove-
nië, met een liefdeslied over 
alle mooie vrouwen, die hij 
had achtergelaten in Ljubljana, 
al wist hij niet meer zeker of 
die vrouwen nog lang hebben 
zitten smachten om die mooie, 
donkerharige zanger uit Ier-
land. 
Na de pauze was het tijd voor 
een aantal nummers die bijna 
kunnen doorgaan voor op 
muziek gezette mini-romans  
zoals ‘The Three Huntsmen’, 
‘You Rambling Boys of Pleasu-
re’, ‘, en ‘Houdini’, met gitaar 
en bouzouki en razend knap 
vingerwerk. En dan was daar 
ook nog dat speciale nummer 
dat hij schreef in een zieken-
huisbed, nadat hij bijna ver-
dronken was in Australië. . 
“Your life flashes before you. I 
was amazed how much I had 
forgotten… and out of that 

brilliant mind came ‘My 
Heart’s Tonight in Ireland (in 
the sweet County Clare).”   
En  terug naar Cork met 'The 
Spirit of Mary Jones’ een lied 
ter ere van de vrouw, geboren 
aan de oevers van de Lee in 
Ierland,  die de Amerikaanse 
arbeiders verenigde in een 
vakbond die opkwam voor hun 
rechten.  
En toen was hij op zoek in het 
publiek. Waar had Rens van 
der Zalm zich verstopt?  Maar 
toen Rens gevonden was werd 
het snarenspel soms nog ver-
fijnder in Andy’s mijmering 
over zijn tijd in ‘Baneasa’s 
Green Glade’ maar ook feller 
in ‘The Blacksmith’.   
Misschien is zijn vroegere 

Planxtymaatje Christy Moore 
iets meer uitgesproken poli-
tiek betrokken dan Andy Irvine 
maar toch hoor je ook bij hem 
in veel van zijn werk een dui-
delijke, grote betrokkenheid 
bij de meer links georiënteer-
de politiek.  
Zijn toelichting bij het slotlied 
was: “My mother always said I 
have to leave the stage and 
then come back for the en-
core. I never had the confi-
dence to do that.” En daarna 
volgde het lied van zijn favo-
riete zanger Woody Guthrie 
‘Never Tire Of The Road’, 
waarvoor het publiek werd 
opgezweept om in een knal-
lend slotkoor “you fascists are 
bound to lose” mee te zingen. 

En daarna was er een staande 
ovatie. En heel misschien weer 
een stapje dichter naar een 
eerlijkere maatschappij……….. 
Een fijne, muzikale middag 
vonden veel bezoekers. Met 
goede, soms felle, dan weer 
weerbarstige muziek. Protest-
songs, liefdesliedjes het kwam 
allemaal voorbij gezongen 
door een man, die wel duide-
lijk ouder is geworden, maar 
die nog altijd zijn instrumen-
ten weet te bespelen, die nog 
verrassend goed bij stem is en 
die in het verleden solo en 
met veel van zijn groepen 
nieuwe trends heeft gezet.  
De legendarische formatie 
Mozaik heeft de opnames 
voor hun derde cd in Boeda-
pest “The Long and the Short 
of it” al bijna vier jaar geleden 
beëindigd en het album is nu 
in de laatste fase. Begin 2019 
verwacht Andy Irvine komt het 
op de markt. “Het is erg mooi 
geworden”, zegt Rens van der 
Zalm.  
Hun eerste cd kwam zo’n 15 
jaar geleden uit en wist op een 
verrassend nieuwe en origine-
le wijze de Ierse muziek te 
verbinden met Australië en 
klezmer en vaudeville uit Ame-
rika en muziek uit het oosten, 
Slovenië en Hongarije. Wor-
den we opnieuw verrast of 
wordt het gewoon goede mu-
ziek……….. 
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Alec Finn was één van de 
oprichters van de legendari-
sche folkgroep Dé Danann Hij 
werd als Alexander J. Phinn 
geboren in Rotherham in En-
geland. Toen hij begin jaren 
zeventig van de vorige eeuw 
naar Ierland verhuisde veran-
derde hij zijn achternaam  
‘back to the orginal’ zoals hij 
het zelf vertelde in ‘Finn’. Zijn 
grootvader James Finn was 
een Ierse katholiek, die zijn 
achternaam veranderde toen 
hij trouwde, omdat zijn Schot-
se vrouw graag wou dat hij en 
zij niet zouden worden geïden-
tificeerd met de arme, noodlij-
dende Ieren die toen Groot-
Brittannië overstroomden.  
Alec was één van de vier kin-
deren van staalarbeider Jimmy 
Phinn en zijn Ierse vrouw Pat 
Mullarkey. Volgens zijn jonge-
re broer, Professor Gervase 
Phinn, een productief auteur 
en bekende Engelse pedagoog 
hadden hij en zijn drie broers 
en zussen een idyllische jeugd, 
vrij van armoede, wreedheid 

en verwaarlozing en uitbuiting 
in het Engelse Yorkshire. Hij 
ontwikkelde al vroeg een gro-
te interesse in vogels en mu-
ziek en na zijn opleiding op de 
kunstacademie in Rotherham 
vertrok hij naar Dublin in  Ier-
land en nam zijn slechtvalk op 
zijn arm mee. Daar woonde hij 
bij een neef in James Street 
tot hij een baantje kreeg als 
een commercieel artiest en 
een eigen flat die hij enige tijd 
deelde met Phil Lynott van 
Thin Lizzy. 
 Toen hij zijn vriend Johnny 
Morris, zoon van Lord Killanin, 
in Spiddal, Co Galway bezocht 
was hij zo gecharmeerd van de 
de omgeving dat hij het poort-
gebouw van het Killanin land-
goed huurde en blues gitaar 
begon te spelen in de plaatse-
lijke pub. 
Aan een vriend die op vakantie 
ging naar Griekenland vroeg 
hij om een bouzouki voor hem 
mee te brengen. “Ik begon er 
gewoon op te spelen,” vertel-
de hij later, als mijn vriend die 

niet had meegebracht zou ik 
er nooit op gespeeld hebben.” 
Alec ging meespelen op tal van 
sessies,  in Hughes Pub in Spid-
dal Co. Galway wat in 1974 
leidde tot de formatie van De 
Danann met Frankie Gavin op 
fiddle, Charlie Piggott op ban-
jo, Johnny 'Ringo' McDonagh 
op bodhran en Dolores Keane 
voor de zang.  
In de loop der jaren zag Alec 
Finn, als één van de oprichters 
van De Danann, een enorme 
processie muzikanten en zan-
gers voorbij komen, die alle-
maal voor korte of langere tijd 
meespeelden, waaronder 
groten als: Andy Irvine, Mary 
Black, Maura O'Connell, Jac-
kie Daly, Eleanor Shanley en 
Tommy Fleming. Iedereen die 
de band zag spelen in hun 
hoogtijdagen of dat nu in het 
gemeentehuis van Keadue in 
Roscommon was of in een 
indrukwekkende concertzaal 
in Japan of in  het Duitse folk-
circuit, werd getroffen door de 
uitbundigheid van hun muziek, 

hun energie en hun muzikale 
vaardigheid. De groep werd 
ontzettend populair in binnen- 
en buitenland en trouw  aan 
hun muzikale wortels experi-
menteerde ze volop met klas-
sieke invloeden, klezmer en 
gospel. 
Hun debuutalbum ‘De Da-
nann’  geproduceerd door 
Donal Lunny kwam uit in 
1975. De tapes voor hun twee-
de plaat verdwenen op myste-
rieuze wijze, waardoor het tot 
1980 duurde voor de follow-
up 'The Mist Covered Moun-
tain’ in 1980 uitkwam. In het-
zelfde jaar  bracht de groep 
geïnspireerd door Alec Finn 
een versie uit van de het Beat-
lesnummer ’Hey Jude’ wat 
een enorme hit werd. In 1981 
kwam ‘Star Spangled Molly’ 
uit met de stem van Maura 
O’Connell, waarop haar ver-
rassende versie van een oud 
Iers-Amerikaans vaudeville-
nummer ‘My Irish Molly-O.’ 
Deze bijzondere tracks en hun 
instrumentale versie van Han-

Alec Finn van De Danann overleden 



 5 

 

del's The Arrival of the Queen 
of Sheba’ uit 1983 op “Song 
for Ireland’ het eerste album 
met Mary Black, zorgden voor 
een uniek geluid in de traditio-
nele Ierse muziek en opende 
de weg naar een breed, inter-
nationaal publiek.  

"If I can, I'll put in as many 
harmonies to whatever the 
lead musician is playing and 
try to give it a bit of colour, 
but not dictate the rhythm," 
zei Alec Finn in een interview 
er zelf over.  Met zijn lange 
haar en opvallende voorko-
men zorgde hij met zijn aan-
wezigheid voor een aandacht 
trekkend element op het podi-
um. Maar hij zorgde daarbui-
ten ook voor de opvallende 
covers van hun platen. Tijdens 
een sessie in de pub The Cruis-
keen Lawn was hij niet alleen 
bezig met de muziek maar viel 
zijn  oog ook op Leonie King. 
Ze raakten  aan de praat, von-
den elkaar meer dan leuk en 
trouwden in 1977. Leonie 
herinnerde zich later de verba-
zingwekkende grote feestjes 
waarop de band in Hollywood 
aanwezig was met grootheden 
als  Jack Nicholson en Anjelica 
Huston.  

Ondanks hun grote succes, 
niet alleen in Ierland maar 
overal op de wereld viel de 
groep, enigszins kleinzielig, in 
2003 uit elkaar: 

“The band came to a halt 
when Alec Finn, a colleague of 
mine in the band for 30-odd 
years or more, decided to 
close down the band and put 
an article in the newspaper 
saying that we would never 
perform again," zei Frankie 
Gavin daar somber en te-
leurgesteld over. “But not only 

that, but he went and regis-
tered the bandname to him-
self without telling me. I've 
worked and managed the 
band for 30 odd years and 
suddenly I was out of work. It's 
OK for him, he lives in a big 
posh castle on the banks of 
Galway Bay."  

Dat chique kasteel was Oran-
more Castle een opvallend 
15e eeuws torengebouw aan 
de rand van de baai van Gal-
way. Het gebouw was oor-
spronkelijk eigendom van Lord 
Clanricarde, die het als een 
ruïne zonder dak, eind veerti-
ger jaren, verkocht aan Mar-
jorie Ide, een rijke Amerikaan-
se erfgename en de vrouw van 
Sir Shane Leslie van ‘Castle 
Leslie’ in Monaghan County. 
Die begon de restauratie van 
het kasteel en gaf het aan haar 
dochter, de schrijfster Anita 
Leslie, toen die in 1949 met 
Commander Bill King trouwde. 
Die gaf het op haar beurt aan 
haar dochter kunstenares 
Leonie King, de vrouw van 
Alec Finn.  Die vertelde in 2014 
aan een journalist van Cara 
magazine, dat het een mis-
vatting is dat je daar  in pracht 
en praal ongestoord kunt wo-
nen, toen ze het over dat zo-
genaamde ‘posh castle’ van 
Frankie Gavin hadden.  

"There is a misconception that 
you live in splendour. There is 
the task of keeping the water 
out, the sea and the rain, in 
winter... it's uninhabitable 
really, we stay in our own little 
wing." 

De spanning rond het gebruik 
van de naam ‘De Danann’ 
duurde een flink aantal jaren 
en zorgde in 2009 tot een 
verhitte en verbitterde discus-

sie tussen verschillende muzi-
kanten op de Ierse radio. Maar 
uiteindelijk verzoenden Alec 
Finn en Frankie Gavin,   twee 
oprichters van De Dannan, 
zich.  

"It's hard enough to make a 
living in the world of tradition-
al Irish music without people 
taking swings at each other, so 
I'm glad it's in the past and I'm 
glad we're friends again," zei 
Gavin, voor hun gezamenlijke 
optreden op Galway Folk Fes-
tival.  

In een documentaire die werd 
uitgezonden voor het Ierse  
TG4, vertelde Alec Finn, niet 
lang geleden, dat hij kanker 
had. "I'll just have to sit it out 
and see what happens," zei hij 
daarover, om terugkijkend op 
zijn leven eraan toe te voegen: 
"I can't complain, music saved 
me from having to work as a 
commercial artist or at any 
job." 

Enkele weken voor hij stierf 
brachten Alec Finn en Frankie 
Gavin hun tweede duet al-
bum, ‘Traditional Irish Music 
op Fiddle en Bouzouki Volume 
II’ uit, meer dan 40 jaar na de 
release van het eerste album 
van De Danann.  

Alec Finn speelde de laatste 
tijd in een bezetting met zan-
geres Eleanor Shanley, Derek 
Hickey (knoppenaccordeon), 
Brian McGrath (banjo, piano), 
Ronan O'Flaherty (viool) en 
Neill Lyons op bodhrán. 

De bandleden postten op 
Facebook:  

“We are deeply saddened to 
lose our dear friend and band-
mate Alec Finn today. A true 
genius of a man and he will be 

sorely missed by all. His music 
and legacy will live on." 

Daarnaast stroomden via soci-
al media en kranten van flink 
wat Ierse muzikanten en 
bands, hun reacties van mee-
leven binnen, waaronder die 
van de huidige president van 
Ierland, Michael D. Higgins:  

"From their early beginnings in 
An Spidéal and Galway City, 
De Danann grew to become 
one of the most significant and 
best loved representatives of 
Irish music at its best. Alec 
Finn was also a distinguished 
solo artist and session musi-
cian, playing on a variety of 
string instruments, but always 
bringing his famed sensitivity 
and skill to every performance. 
It has been a privilege to know 
Alec Finn. Sabina and I send 
our deepest condolences to his 
family, colleagues and friends, 
in the full knowledge that Alec 
Finn’s music will live on and 
continue to inspire countless 
people around the world." 

Alec Finn stierf in Galway op 
16 november in een leeftijd 
van  76 jaar. Hij laat zijn Leonie 
en twee kinderen, Heather en 
Cian achter. 

Walter van Brakel 

 

 

De Dannan uit 1976 horen? 

https://www.youtube.com/
watch?
ti-
me_continue=4&v=tbGEY
LOacV4 
 

Frankie Gavin Alec Finnn 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=tbGEYLOacV4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=tbGEYLOacV4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=tbGEYLOacV4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=tbGEYLOacV4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=tbGEYLOacV4
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GUO-concert 
Tamala in 
Boschoord   
In haar live radio-programma 
reikte de Belgische Omroep 
Klara afgelopen voorjaar de 
muziekprijs voor beste world-
cd 2017 uit aan Tamala. Dit 
trio staat op zondagmiddag 9 
december op het podium van 
GUO-concerten Groeten Uit 
Oisterwijk. Dit GUO-concert in 
Fletcher hotel-restaurant 
Boschoord aan de Gemulle-
hoekenweg 143 in Oisterwijks 
bos- en vennengebied begint 
om 15.00u.  

Zolang  voorradig verkoopt 
GUO op de concertdag tussen 
14.00 en 15.00u de laatste 
tickets cash aan haar  zaalkas-
sa in Boschoord. Maar liefheb-
bers met open mind en een 
neusje voor onbegrensde, 
bezielende top-livemuziek 
reserveren gauw via een link 
op de homepage van http://
guo.inoisterwijk.nl. Voor hen is 

geen beter sintcadeau denk-
baar. En voor wie er op 9 de-
cember toch is: die gelauwer-
de debuut-cd die de muzikan-
ten ter plekke verkopen en 
signeren is niet te versmaden 
als kerstcadeau.  
Parkeren bij GUO-
concertlocatie Boschoord is 
gratis. GUO-concert in combi-
natie met een dagje of week-
endje Oisterwijk? Boschoord 
biedt GUO-bezoekers korting 
op lunches, diners en over-
nachtingen. Reserveer hier-
voor per mail: administra-
tie@hotelboschoord.nl 

Nieuwsgierige pendelaars 
Tamala betekent ‘Reizigers’ en 
dat is precies wat de Vlaamse 
maestro Wouter Vandenabee-
le (viool) en de Senegalese 
griotten Bao Sissoko (kora: 
Afrikaanse harp) en Mola 
Sylla (zang, xalam: Afrikaans 
snareninstrument) zijn: drie 
nieuwsgierige pendelaars die 
zich met authentieke instru-
menten en vocalen virtuoos 
bewegen tussen Noord en 

Zuid, traditie en vernieuwing, 
kracht en finesse, droom en 
daad.  
Een vers trio gelouterde top-
muzikanten hors categorie dat 
met open geest het onbeken-
de frank en vrij tegemoet 
treedt en elkaars talenten 
erkent en versterkt. Hun avon-
tuurlijke expedities balanceren 
als vanzelfsprekend tussen 
verbinding, vernieuwing en 
verwondering, resulterend in 
intense muziek uit het hart.  
Behalve muzikale alchemie 
zonder grenzen delen hun 
ontmoetingen universele men-
selijke waarden: als ‘Les Am-
bassadeurs de Ceppe’ onder-
steunt het trio, en via haar ons 
GUO-podium, een onderwijs-
project in Senegal.  

Vrije Geluiden 
De eerste concerten smaakten 
naar meer, ‘VPRO’s Vrije Gelui-
den’ registreerde het trio voor 
haar onvolprezen tv-
programma en de internatio-
nale vakpers liet zich lovend 
uit over de gelijknamige de-

buut-cd waarmee Tamala zich 
in 2017 lanceerde.  

Wouter Vandenabeele 
De paden van Wouter Van-
denabeele en GUO kruisten 
elkaar meer dan eens. Gun 
hem een podium en hij om-
ringt zich met het crème de la 
crème uit de jazz-, wereld-, 
chanson- en klassieke muziek. 
Na enkele GUO-concerten in 
folkband Ambrozijn, bracht hij 
eind 2012 op GUO’s thema-
avond 'Vlaanderen Boven' met 
een select elftal een frivole 
folkcocktail op smaak: solisti-
sche improvisaties, ontaar-
dend in een tutti finale. Eind 
2014 presenteerde hij bij GUO 
de zevende cd van zijn wereld-
bigband Olla Vogala. In 
2015/2016 begeleidde hij met 
muziekvrienden Jeroen Kna-
pen, Sara Salverius en Naomi 
Vercauteren GUO-balfolk-
avonden, terwijl hij in 2016 de 
slotdag van GUO-festival Paas-
folk opende met zijn Gentse 
Folk Viool Project Plus 
(GFVP+). 

http://guo.inoisterwijk.nl
http://guo.inoisterwijk.nl
mailto:administratie@hotelboschoord.nl
mailto:administratie@hotelboschoord.nl
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Wouter Vandenabeele drukte 
zijn stempel op tientallen cd’s 
en maakte bij -tig bezettingen 
en gelegenheden naam als 
violist, componist, arrangeur, 
artistiek leider, dirigent en 
docent. Voor de Olympische 
Spelen in 2004 in Athene leid-
de hij het Hadzidakis-project 
met onder andere de zangers 
van Madredeus. In 2005 
schreef hij muziek voor de 
nationale feestdag en verzorg-
de de muzikale opening van  
De Handelsbeurs in Gent. Hij 
speelde op Europese festivals 
waaronder Womex, in het 
National Theatre in Londen en 
met internationale coryfeeën 
uit de wereldmuziek.    

Hij trok met lokale muzikanten 
onder wie griot/peulviolist Issa 
Sow door Afrika, was drijven-
de kracht achter Marokkaans-
Vlaams project ‘Brared Ataï’ 
en het Zuid-Afrikaanse 
‘Zuiderwind’, dompelde zich 
onder  in soloprojecten 
(‘Chansons sans Paroles’) om 
met Turkse duduk-speler Ertan 
Tekin op te duiken in oriën-
taalse dwarsverbanden 
(‘Chansons pour la Fin d’un 
Jour’) en met Marc Hauman in 
een herdenkingsproject rond 
WOI. 

Senegalese griotten 
Bao Sissoko en Mola Sylla zijn 
telgen uit families van griotten 
in Senegal. Bao Sissoko is een 
autoriteit op de kora, Afrikaan-
se harp, die hij evengoed fijn 
en breekbaar als ruw en ener-
giek bespeelt. Hij werkte  sa-
men met Malick Pathe Sow, 
Baaba Maal, Abou Thiam, 
Mamy Kanoute, Zap Mama, 
Vaya Con Dios en Sioen toen 
hij Wouter Vandenabeele 
ontmoette in project ‘La Musi-
que d’Issa Sow’. Als duo klik-
ken ze wonderbaarlijk in een 
instrumentale opbouw van 
spanning in tradities en impro-
visaties tussen Noord en Zuid.  

Die dialoog stuwt Mola Sylla 
met zijn krachtige en diepe 
vocale timbres tot duizeling-
wekkend niveau. Residerend 
in Amsterdam werkt de zan-
ger/multi-instrumentalist 
(waaronder xalam) graag sa-
men in cross-overs waaronder 
een jazzproject met Ernst Re-
ijseger en Herman Fraanje. Hij 

is oprichter van het eclectische 
orkest Senemali en van VeDaki 
die Senegalese, Russische en 
Indiase muziek samenbrengt.   

Jos Creusen 

              

Bart Vanoutrive gaf in New 
Folksounds een erg lovende  
recensie van de eerste cd van 
Tamala ( muziekpublique 09).  

Tamala (reizigers), groeps-
naam van het ‘nieuwe’ trio 
Mola Sylla (zang, xalam, ka-
limba), griot en koraspeler Bao 
Sissoko, beiden uit Senegal, en 
violist Wouter Vandenabeele 
(Ambrozijn, Olla Vogala,…) 
werd eerder dit jaar door Klara 
reeds bekroond met de Classi-
cal Music Award voor de beste 
Belgische cd in de categorie 
wereldmuziek. Hun, door Mu-
ziekpublique uitgebracht al-
bum, mag dan ook niet onbe-
sproken blijven. Bewegend 
tussen verschillende tradities 
en balancerend tussen traditie 
en vernieuwing, akoestische 
kracht en verfijning staan ze 
borg voor een rijke ontmoe-
ting die hun muzikale alchemie 
ver overstijgt. 
In het booklet werd trouwens 
alles in het werk gesteld om 
de luisteraar optimaal te laten 
meegenieten van de integere 
poëzie die Mola zelf schreef en 
vertolkt. Voor de muzikale 
composities doken ze afwisse-
lend in de pen. Zo drijven we 
in de opener Salubrité traag 
mee in de melancholische 
rivierstroom om ons te bezin-

19de eeuw op een schare 
vrouwen die hun dorp moedig 
verdedigden en tenslotte ver-
kozen collectief zelfmoord te 
plegen, liever dan in handen 
van de Moren te vallen. 
Ook het instrumentale Kongo-
man, door Mola gespeeld op 
het gelijknamige instrument 
(verwant aan de kalimba), 
verwijst naar de problematiek 
van de slavenhandel en verge-
zelde de Congolese slaven op 
hun tocht naar de kust om 
ingescheept te worden. Dit 
nummer biedt een onberispe-
lijke evocatie van de eindeloze 
barre processiegang. 
Dat verliefdheid tot waanzin 
kan voeren vormt een univer-
seel thema, dat evenzeer op-
duikt in het in de sousou-taal 
gezongen Xafamaja. De afslui-
tende, in het ‘pulaar’ gezon-
gen, ode aan de bloedmooie 
vrouwen van de Peuhl-
nomaden, waarin Wouter 
andermaal zijn meesterschap 
over zijn viool demonstreert, 
wordt voorafgegaan door een 
ingetogen, buitengewoon 
integer wiegelied, Ayo Nene. 
Dit album, dat zinderend van 
getemperde akoestische 
kracht een verwevenheid van 
Zuid en Noord bezegelt, straalt 
een ongekende louterende 
muzikale warmte uit. 

Horen bij de VPRO? 

https://www.youtube.com/
watch?v=wIsASqVbgFU 

nen over de kwetsbaarheid 
van de natuur. 
De West-Afrikaanse bluessfeer 
breekt helemaal open in Kure 
Ndey wanneer hij de sterkste, 
niet van pijn en opoffering 
gespeende, band bezingt: die 
tussen moeder en kind. Licht-
voetig dansen viool en kora 
gelijkgestemd doorheen het 
instrumentale Ceppe, opge-
dragen aan de gelijknamige 
Senegalese organisatie die in 
Dakar straatkinderen van een 
opleiding voorziet (en waar 
een deel van de opbrengst van 
dit album aan geschonken 
wordt). 
Ook in Mansour is de dialoog 
tussen die twee instrumenten 
hemels mooi. Wouter en Bao 
speelden ooit Zanzibar op het 
gelijknamige eiland, samen 
met de in 2013 overleden 
Taarab zangeres Bi Kidube. 
Hier wordt deze – parlando 
gezongen – queeste van een 
verdwaalde ontdekkingsreizi-
ger die de sterren aanroept 
dicht bij hen te mogen vertoe-
ven een eerbetoon aan 
Kidube. 
Een ander pareltje, waarin ook 
derbukaspeler Levent Yildrim 
als gast fungeert, Géej dju 
Malika (zee van Malika), de 
legendarische stad waar ieder-
een zich in het wit kleed, als 
teken van intermenselijke 
gelijkheid. Ook de geschiede-
nis van het dorp Nder behoort 
tot het collectieve geheugen 
van Senegal. Moorse slaven-
drijvers botsten hier in de 

https://www.youtube.com/watch?v=wIsASqVbgFU
https://www.youtube.com/watch?v=wIsASqVbgFU
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Iain Matthews, de man 

die speelde in Fairport Con-

vention met grootheden als 

Sandy Denny, Richard Thomp-

son, Ashley Hutchings en Da-

ve Swarbrick, maakte naam 

als grondlegger van de Engel-

se folkrockband Fairport Con-

vention en als frontman van 

de Amerikaans/Engelse bands 

Plainsong  en  Southern Com-

fort waarmee hij met 

‘Woodstock’ een nummer 1 

wereldhit scoorde. 

Op zondagmiddag 13 januari 

staat hij op het podium van 

GUO-concerten Groeten Uit 

Oisterwijk. Op zak een nieu-

we cd ‘Like A Radio’. Samen 

met de crème de la crème uit 

de Nederlandse americana-

scene,  vormde hij een nieu-

we springlevende Matthews 

Southern Comfort met nieuw 

repertoire.   

Dit GUO-concert in Fletcher 
hotel-restaurant Boschoord 
aan de Gemullehoekenweg 
143 in Oisterwijks bos- en 
vennengebied begint om 
15.00u. Zolang  voorradig 
verkoopt GUO op de concert-
dag tussen 14.00 en 15.00u de 
laatste tickets cash aan haar 
zaalkassa. Maar liefhebbers 

reserveer alstublieft tijdig voor 
di concert, zodat een teleur-
stelling u bespaart blijft via: 
http://guo.inoisterwijk.nl.  
 
Fairport Convention 

In de lange loopbaan van Iain 
Matthews tekent zich een 
rusteloze zoektocht af naar 
urgente diepgang en zeggings-
kracht. Zo stond deze Engelse 
singer-songwriter in 1967 aan 
de wieg van Fairport Conven-
tion. Van meet af bleek de 
Britse formatie een legenda-
risch broeinest van talentvolle 
pioniers. Die waagden het om 
de tot dan  akoestische traditi-
onele Engelse muziek te ver-
knopen en op te schudden 
met dampende rock. Samen 
met Steeleye Span werd Fair-
port Convention founding 
father van een nieuw genre: 
Britse folkrock.  

Hoewel de mix  aansloeg, 
raakte Iain Matthews na twee 
jaar en drie albums eind jaren 
zestig in de ban van Ameri-
kaanse singer-songwriters van 
het opkomende americana-

genre. Hij verliet de gouden 
folkrock-formule van Fairport 
Convention met coryfeeën als 
gitaarvirtuoos Richard Thomp-
son, cultzangeres Sandy Den-
ny en super-fiddler Dave 
Swarbrick. De Brit ambieerde 
op eigen benen te staan als 
songsmid, riskeerde voor zijn 
‘American Dream’ de over-
steek naar USA en sprong er 
als een ‘Mister Nobody’ in het 
ongewisse diepe.  

Plainsong en Southern Com-
fort 
Streefdoel was een solo-album 
en dan van daaruit maar zien 
wat de toekomst brengen zou. 

Hij streek neer in Los Angeles, 
voor enkele maanden, dacht 
hij. Hij produceerde songs die 
hem ten voeten uit als Brit in 
Amerika typeerden: ze hielden 
het midden tussen beide cul-
turen, een Brits-Amerikaanse 
melting pot. Zijn innovatieve 
moed zag hij beloond: het 
werden achtentwintig Ameri-
kaanse jaren met veel solopro-
jecten, maar hij was ook front-
man van zowel Southern Com-
fort als Plainsong. Tevens 
werkte hij samen met Nancy 
Griffith en met Michael 
Nesmith die met The Monkees 
als Amerikaans antwoord op 

Plainsong met Ian Matthews, Andy Roberts, Dave Richards en Bob Ronga 
nam  in 1972 het legendarische album ‘In Search of Amelia Earhart’ op.  

http://guo.inoisterwijk.nl
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de Britse The Beatles gold.   

Zowel Southern Comfort als 
Plainsong bleek een kort le-
ven beschoren. Met Southern 
Comfort belandde in 1970 
‘Woodstock’ op pole-position 
in popcharts in meerdere lan-
den waaronder zijn eigen UK. 
Als uitvoerder van deze me-
gahit bevond hij zich in niet 
het geringste gezelschap: Joni 
Mitchell, CSN&Y, to name a 
few. Bij Plainsong nam mede-
oprichter Andy Roberts zo zijn 
eigen afslagen, waaronder 
richting Pink Floyd, Roy Har-
per, film-, tv-, theater- en Hol-
lywood-werk bij Disney. Begin 

jaren tachtig dreigde Iain 
Matthews er de brui aan te 
geven totdat Robert Plant van 
Led Zeppelin hem toch weer 
het podium op en de studio in 
praatte.  

More Than A Song 
Na vijftien solo- en een hand-
vol bandalbums hield hij USA 
voor gezien en remigreerde in 
2000 naar Europa. In Neder-
land ‘of all places’ vond de 
Britse songsmid Iain Matthews 
zijn grote liefde én ‘peace of 
mind’. Hij settelde zich in Lim-
burg en bleef verrassen met 
bloedmooie cd’s: songs van 
compositorisch, vocaal en 

  

Fairport Convention met links Iain Matthews, Sandy Denny in het midden met schuin naar rechts boven haar Richard Thompson  

tekstueel zeldzame klasse, 
veelal uit de eigen koker, met 
hier en daar een gearrangeer-
de cover. De ene keer bracht 
hij  solowerk, dan weer vond 
hij de samenwerking met de 
Nederlandse jazzband The 
Searing Quartet en met pianist 
Egbert Derix die composities 
met een jazzy sausje overgoot 
om vervolgens uit te pakken 
met ‘More Than A Song’.   

Het kwam tot albums met 
americana-artiest Eliza Gilky-
son en met Ad Vanderveen, de 
Nederlandse Canadees die zijn 
bandleiderschap in Personnel 
en The O’Neils inruilde tegen 

een carrière als cd-
productieve americana-artiest, 
zowel solo als met Kersten de 
Ligny. Als duo schitterde hij bij 
GUO toen nog in ’Den Boo-
gaard’ in Moergestel met Ad 
Vanderveen live op ‘The Iain 
Ad Venture’. Dat deden ze ook 
op podia waar deze ijzersterke 
singer-songwriters elkaar aan-
vulden met bloedmooie voca-
len, gitaren en mondharmoni-
ca.  

Ook bleef hij terugkeren naar 
het nog immer jaarlijkse re-
ünie-festival in het Engelse 
Cropredy waar alle nog leven-
de bandleden van Fairport 
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Convention aantreden in wis-
selende bezettingen.    

Wereldtoer 
Vanuit innerlijke rust bekroop 
Iain Matthews de overtuiging 
met terugwerkende kracht 
nog wat puntjes op de i te 
zetten en achterstallig onder-
houd te verrichten. Daartoe 
blies hij zowel Plainsong als 
Matthews Southern Comfort 
nieuw leven in. Elf jaar toerde 
hij met Plainsong en met 
Matthews Southern Comfort 
was in 2010 ‘Kind of New’ een 
feit, de cd werd gevolgd door 
een wereldtoer met zowel oud 
als nieuw werk. In 2018 ver-
scheen opvolger ‘Like A Ra-
dio’, opnieuw aanleiding tot 
een wereldwijde concerttoer 
die tot op de dag van vandaag 
nog steeds loopt. 

‘Popprofessor’ Leo Blokhuis 
over deze nieuwste cd: 

“Dit album ademt het plezier 
dat muziek maken kan geven: 
prachtige melodieën, sterk 
gezongen en smaakvol gear-
rangeerd.  
Een album vanaf de Zuid-
Nederlandse zandgronden, 
ergens tussen de Amerikaan-
se westkust, Britse folk en 
meeslepende pop à la Crow-
ded House. Alles stevig bij 
elkaar gehouden door die nog 
altijd makkelijk herkenbare, 
fijne stem van Matthews.”  

Oud en nieuw 
Ditmaal neemt frontman Iain 
Matthews (leadvocals, akoesti-
sche gitaar) zijn nieuwe, maar 
gelouterde, landgenoten uit 
zijn derde en huidige vader-
land Nederland mee op toer 
die ieder voor zich ook hun 
carrière als americana singer-
songwriter hebben: Bart Jan 
Baartmans (diverse gitaren, 
mandoline, sitar, bouzouki, 
bas, banjo), Bart de Win 
(toetsen, accordeon, backing 
vocals) en Eric Devries 
(akoestische gitaar, backing 
vocals). Deze band koestert 

het huidige repertoire en 
poetst gouden klassiekers op 
zodat oud en nieuw naadloos 
op elkaar aansluiten. In deze 
samenstelling doet Matthews 
Southern Comfort nu ook GUO 
aan.  

Eenenzeventig is hij inmiddels, 
maar je zou het hem niet ge-
ven. Op Iain Matthews zit geen 
spoor van sleet, niet op zijn 
songs, niet op zijn vocalen, 
niet op zijn arrangementen, 
niet op zijn composities. Zijn 
loopbaan van UK via USA naar 
NL bestrijkt al meer dan een 
halve eeuw en meer dan vijftig 

albums. En nog altijd is hij de 
vitale, innoverende singer-
songwriter die de Britse en 
Amerikaanse muziekculturen 
samensmelt in verstillende 
songs die dwingen tot luiste-
ren.     
 
Jos Creusen     

 

Matthews Southern Comfort 
in beeld & geluid?  
 
Check: https://
youtu.be/4qLNgoX82-U 
 
 

https://youtu.be/4qLNgoX82-U
https://youtu.be/4qLNgoX82-U
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Roy Bailey, (20 October 1935 

– 20 November 2018) was een 

voorvechter van de geënga-

geerde folk waarover  Colin 

Irwin van het blad Mojo 

schreef:   

“Bailey represented the very 

soul of folk's working class 

ideals... a triumphal homage 

to the grass roots folk scene 

as a radical alternative to the 

mainstream music industry." 

Na zijn dood liet de familie op 

zijn website weten:  

“Many of you will know that 

Roy has struggled with heart 

failure for over 30 years. Sad-

ly today his condition finally 

claimed him. His last few days 

were peaceful and filled with 

love, family and friends whilst 

being cared for by the amaz-

ing folk at St. Luke's hospice 

in Sheffield. 

Professor Roy Bailey – a hus-

band, father, grandfather, 

brother, uncle, friend, singer, 

academic and humanitarian – 

1935 - 2018.”  

Hoewel hij een belangrijke rol 

speelde in de ontwikkeling van 

de sociologie in Groot-

Brittannië (Bailey was jaren-

lang hoogleraar aan de univer-

siteit van Sheffield) werd hij 

het meest bekend als folkzan-

ger. Zoals velen in die tijd be-

gon hij zijn muzikale carrière in 

de jaren '50 in een skiffleband. 

In de beginjaren '60 verving hij 

Martin Carthy in The Three 

City Four waar hij Leon Ros-

selson leerde kennen, iemand 

die een belangrijke rol zou 

gaan spelen in Baileys muzika-

le ontwikkeling. Onder invloed 

van uiteenlopende zangers als 

Ewan MacColl en Bob Dylan 

raakte hij ervan overtuigd dat 

het lied een belangrijke rol 

kon spelen in de strijd voor 

sociale gelijkwaardigheid.  

Toen folk populair werd in 

Engeland, werd Roy een van 

de voornaamste vertolkers. Hij 

werd geapprecieerd door een 

breed publiek, dat zowel uit 

folkliefhebbers als politiek 

geëngageerden bestond.  

In de beginjaren zong hij vaak 

met zijn vrouw Val waarmee 

hij in 1963 trouwde. In 1964 

hernieuwde hij de samenwer-

king met Leon Rosselson die 

zich had ontpopt tot een bege-

nadigd schrijver van politiek 

geëngageerde liederen. Sa-

men maakten ze een vijftal 

albums, waaronder Oats & 

Beans & Kangaroos, een elpee 

met kinderliedjes. Tegen de 

jaren '70 werd hij ook bekend 

op het vasteland van Europa. 

Hij zong regelmatig in Zwitser-

land, België en Nederland. In 

de jaren '80 leerde ook Ameri-

ka zijn werk kennen. Hij was 

regelmatig te gast op het grote 

Vancouver folkfestival en 

speelde daar samen met Pete 

Seeger. In Europa toerde hij 

regelmatig met accordeonist/

concertinaspeler John Kirkpa-

trick die als begeleider op een 

groot aantal albums uit die tijd 

te horen is. Samen vormden zij 

ook het hart van The Band of 

Hope, een super folkgroep 

met verder Martin Carthy, 

Dave Swarbrick en Steafan 

Hannigan. Het album Rhythm 

and Reds uit 1994 en vele 

concerten (waaronder het 

Dranouter folkfestival) waren 

het gevolg. Roy Bailey schreef 

zelf geen liederen. Hij had een 

scherp oog en oor voor mate-

riaal van artiesten en schrij-

vers die hij tijdens zijn reizen 

ontmoette. Voor velen zal de 

kennismaking met werk van 

o.a. Si Kahn, Robb Johnson, 

Ray Hearne, Geoff Pearson of 

Leon Rosselson in eerste in-

stantie via Roy Bailey gelopen 

zijn. Zijn thema's zijn in de 

loop der jaren altijd gelijk ge-

bleven: liederen tegen on-

recht, armoede, uitbuiting van 

minderbedeelden in de maat-

schappij, antwoorden op oor-

log en politieke repressie. Een 

van zijn bekendste liederen is 

The world turned upside down 

(geschreven door Leon Rossel-

son) waarin The Diggers zich 

ontworstelden aan de greep 

van de adel die in de 17de 

eeuw alle landbouwgronden in 

bezit hadden.  Tot op hoge 

leeftijd was Roy Bailey actief in 

de muziek. In 2016 bracht hij 

een eerste live-album uit, Live 

at Towersy Festival 2015. Op 

hetzelfde festival stond hij ook 

afgelopen zomer nog, met een 

band bestaande uit Martin 

Simpson (zijn schoonzoon), 

Andy Cutting, Marc Block, Kit 

Bailey-Simpson en Marc Simp-

son. Roy Bailey laat vrouw Val, 

dochter Katherine (Kit) en 

zoon David na.  (Folkforum) 

Luisteren? 

https://www.bing.com/

videos/search?

q=roy+bailey+&&view=detail&

mid=8D02823A3934C9A07CA5

8D02823A3934C9A07CA5&&F

ORM=VDRVRV 

Voorvechter van de geëngageerde 
folk Roy Bailey overleden  

https://en.wikipedia.org/wiki/Colin_Irwin_(journalist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Colin_Irwin_(journalist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Working_class
https://en.wikipedia.org/wiki/Ideal_(ethics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Homage_(arts)
https://en.wikipedia.org/wiki/Grass_roots
https://en.wikipedia.org/wiki/Mainstream
https://www.bing.com/videos/search?q=roy+bailey+&&view=detail&mid=8D02823A3934C9A07CA58D02823A3934C9A07CA5&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=roy+bailey+&&view=detail&mid=8D02823A3934C9A07CA58D02823A3934C9A07CA5&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=roy+bailey+&&view=detail&mid=8D02823A3934C9A07CA58D02823A3934C9A07CA5&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=roy+bailey+&&view=detail&mid=8D02823A3934C9A07CA58D02823A3934C9A07CA5&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=roy+bailey+&&view=detail&mid=8D02823A3934C9A07CA58D02823A3934C9A07CA5&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=roy+bailey+&&view=detail&mid=8D02823A3934C9A07CA58D02823A3934C9A07CA5&&FORM=VDRVRV
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Mirjam Adriaans vroeg ons om onze lezers toch zeker te attende-
ren op Tamala “die heb ik een paar weken geleden in Amsterdam 
gezien in het Vondelpark en ik zie nu al uit naar 9 december om 
15.00 bij GUO, ze zijn erg goed! Voor goede muziek, ook al kent u 
ze misschien nog niet zou toch meer belangstelling moeten zijn.” 

Matthews Southern Comfort treden op 13 januari om 15.00 bij 
GUO op. Eenenzeventig is hij inmiddels, maar je zou het hem niet 
geven. Op Iain Matthews zit geen spoor van sleet, niet op zijn 
songs, niet op zijn vocalen, niet op zijn arrangementen, niet op 
zijn composities. Zijn loopbaan van UK via USA naar Nederland 
bestrijkt al meer dan een halve eeuw en meer dan vijftig albums. En 
nog altijd is hij de vitale, innoverende singer-songwriter die de Brit-
se en Amerikaanse muziekculturen samensmelt in verstillende 
songs die dwingen tot luisteren. 

Jan Akkerman treedt op 10 februari om 15.00 bij GUO op. Mo-
menteel toert hij met andere NL topgitaristen én met dochter Laurie 
(vocals) in ‘Knight of the Guitar’. Tot wat hij zich laat verleiden in 
zijn GUO-concert? Tot freestyle jazz, blues, progrock, klassiek, hot 
club de france, new age, elektronisch, dance? Tot elektrische of 
akoestische gitaar, luit, sitar, sax, toetsen? Tot een mix van dit 
alles en meer? Niemand weet het op voorhand, ook hijzelf niet. En 
juist dat tekent de authentieke pioniersgeest van de meesterlijke 
improvisator. Jan Akkerman blijft verrassen en verwonderen.  

Martin Simpson treedt op 24 maart om 15.00 bij GUO op. Twee 
jaar geleden moest hij zijn toer door de Lage Landen, waaronder 
bij GUO, wegens ziekte annuleren. Die ‘schade’ komt hij nu inha-
len. Bij GUO treedt de maestro van de vernieuwende traditie aan 
als solist in een ultiem intiem concert, in kleinschalige setting, waar 
artiest en 140=VOL=OP bezoekers nog knus op elkaars schoot krui-
pen, voor een intens bewogen concertbeleving, voor wie nog luis-

Programma van GUO 2018—2019 
 
Reserveer op tijd! Via digitale ticketreservering: 
 
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop/?org=GUO582396. 

En dan hebben we op 14 april om 15.00 bij GUO nog ons slotcon-
cert met The Henry Girls uit Ierland! Echt Ierse klasse! Als u van 
Ierse muziek houdt mag u dit niet missen!  

https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop/?org=GUO582396
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Andy Irvine had nog graag 
willen lunchen met Rens van 
der Zalm maar de soundscheck 
voor het concert duurde zo 
lang, (het tekent de professio-
naliteit van beide muzikanten) 
dat ze daar te weinig tijd voor 
hadden. Dan maar niet lun-
chen. Een aangeboden dinertje 
voor twee moesten ze ook al 
afslaan omdat Andy na het 
concert bij ons, zo snel moge-
lijk wou vertrekken omdat hij 
zijn auto om half tien ‘s avonds 
in Calais op de trein door de 
tunnel wilde rijden.  Waar hij 
geen rekening mee had gehou-
den waren de protesterende 
gele hesjes in Frankrijk. Dat 
leverde hem gezien zijn reactie 
op zijn faceboookpagina heel 
wat frustratie op. Gelukkig kon 
hij uiteindelijk nog in Duinker-
ken de ferry pakken. Al met al 
vijf uur te laat thuis. Valt nog 
mee toch? 
 

Andy Irvine schreef op 
zijn facebookpagina na 
terugkomst in Dublin:  

Hard Traveling. 
Final gig of euro tour in Oister-
wijk in Nederland on Sunday 
afternoon. Lovely people, love-
ly to play a few songs with dear 
Rens v/d Zalm, got away on 
time to drive to Euro tunnel at 
Calais. Was congratulating 
myself & thinking no harm 
when we all came up against 
the ‘yellow shirts’ protest out-
side Calais. Held up in blockade 
for hour & a half & missed my 

tunnel train, which was last 
one of the night. Yellow shirts 
had lighted fires by roundabout 
entrances & were having a gay 
old time delaying all traffic. 
Much as I like to see the soli-
darity of people power, most of 
these protesters were young &, 
it seemed to me, out for the 
crack, or maybe enjoying their 
togetherness. Can’t totally 
criticize for that, though really 
can’t think why stopping for-
eigners catching their means of 
getting home would benefit 
their cause. I kept asking them 
how they would feel in a simi-
lar situation. I was waved away. 
There was no help from Le 
Shuttle who had closed their 
gates when I finally got through 
as the last train of the night 
had departed.  
After driving around Calais, 
following the increasingly an-
noying calmness of my GPS 

voice, I gave up & hightailed it 
out of Calais & caught a ferry to 
Dover from Dunkirk. €130. Had 
to change my crossing from 
Holyhead to Dublin and, all in 
all, was somewhat out of pock-
et. Not to say, fucking knack-
ered & pissed off by the time I 
got on this Holyhead ferry 
bound for Dublin, arriving 5 
hours later than I intended! 
So....huff, puff. 
 
Bollox! Feel better now!! 
 
Enkele reacties op dit bericht:  

Nan Metashvili: Not all *that* 
hard, many of us can remem-
ber the old days ( you too no 
doubt) sleeping on borders, 
going hungry, not having the 
dosh to deal with changes of 
plans, fearing rape and robbery 
and being lost in some weird 
country whose language you 
haven't a clue about- then you 

hear a snatch of a tune and it 
all becomes clear why you do 
it. 

Andy Irvine: Fair enough, Nan! 
But If you’d been with me the 
last 1,000kms of exhaustion & 
frustration, you might have 
withheld your comment! 

Paul Elliott: You should have 
lied about something in your 
best French Andy. I remember 
you turned up with your lad a 
bit too late to take the gloves 
behind stumps. I still feel bad I 
didn’t let you take over as you 
had come miles. 

Rens van der Zalm: I'm glad 
you finally made it home 
Andy!! What a dreadful way to 
end the tour! Playing was 
great!! 

Bill Whelan ( Iers muzikant en 
producer):  Oh Andy Andy! Me 
heart goes out to you. I 
would’ve shot the GPS voice. 

Jos Creusen:  Due to not willing 
to accept Dutch protectional 
employment-laws that do not 
seem that strict to me, Ryan Air 
just stopped business from 
Eindhoven Airport which is juist 
over 15 miles from Oisterwijk. 
Even if they were still in charge 
it wouldn't have b… 

Bruce Molsky (speelt met 
Andy in Mozaik):  Glad you 
made it, Andy. 

Paul van Stiphout: Sorry to 
hear this! Glad you made it! 
Thanks for the wonderful gig in 
Oisterwijk! The final with Rens 
was very nice! 

Frankie Kennedy:  Sympathies 
Andy. Last thing you need 
when you’re on the last leg of a 
long trip. Glad you were able to 
pull off an alternative. 

Groeten Uit Oisterwijk 
 

Is het maandelijks verschijnend digitaal muziekmagazine van 
Stichting Podiumkunsten Oisterwijk / concertorganisatie GUO.  

Eindredactie: Walter van Brakel 

 
Gratis abonnement?  Mail naar guonieuws@kpnmail.nl  onder 
vermelding van naam en e-mailadres .  

Hartstikke bedankt voor het afgelopen seizoen 
GUO-Maten! 
=> In Oisterwijk (webmaster)  
=> Gemeente Oisterwijk  
=> Rabobank Hart van Brabant (ledendonatie) 
=> Fletcher Hotel Boschoord Oisterwijk (locatie concerten, work    

shops, maaltijden en overnachtingen) 
=> Stichting Jacques de Leeuw (subsidie) 
=> Fonds podiumkunsten Performing Arts Fund NL 
=> Ediat/Adrem Intermediagroep (uitgave GUO-krant) 
=> MIGO Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk 

Hellevaart terug naar Ierland 
voor Andy Irvine 

https://www.facebook.com/andy.irvine.378?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAljTrsYGzul0wAlE9p43u1AM0mIFCyupTKs7pjFf9yKyBYyw_jebe3z_hBOTDdzPa35HXNJsasFstm&hc_ref=ARSoe6ayP8rRosLBhd5sBFepHEcNukH_7hhTM2efzsBXKpu9C5viYqhK2t55f6qiIEY&fref=nf
https://www.facebook.com/nan.metashvili?fref=ufi
https://www.facebook.com/andy.irvine.378?fref=ufi
https://www.facebook.com/paul.elliott.908?fref=ufi
https://www.facebook.com/rens.vanderzalm?fref=ufi
https://www.facebook.com/andy.irvine.378?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/shivna1?fref=ufi
https://www.facebook.com/GUOconcerten?fref=ufi
https://www.facebook.com/bruce.molsky.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/paul.vanstiphout?fref=ufi
https://www.facebook.com/rens.vanderzalm?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/frank.kennedy.3152?fref=ufi

