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Ierse folkicoon stevent af 
op uitverkocht concert in 
Boschoord Oisterwijk op 
zondag 18 november   

De Ierse nationale omroep RTE 
reikte zojuist de Lifetime 
Achievement Award uit aan 
Andy Irvine. Deze  folkicoon 
verzorgt op zondagmiddag 18 
november het tweede concert 
uit GUO-serie 2018/2019 van 

Groeten Uit Oisterwijk.  
Dit GUO-concert begint om 
15.00u in Fletcher hotel-
restaurant Boschoord aan de 
Gemullehoekenweg 143 in 
Oisterwijks bos- en vennenge-
bied.  
In zijn Europese toernee is dit 
concert bij GUO het enige van 
Andy Irvine in Nederland.  
GUO adviseert belangstellen-
den om tijdig te reserveren via 

een link op http://
guo.inoisterwijk.nl, want dit 
concert stevent af op 
uitverkocht en 140=VOL=OP! 
GUO rekent geen bijkomende 
reserveringskosten en parkeren 
bij Boschoord is gratis. Wie 
tevens wil lunchen, dineren of 
overnachten kan telefonisch 
rechtstreeks bij Boschoord 
terecht: 013 – 5231600.  

Vrijbuitend troubadour 
Al meer dan een halve eeuw 
onderweg maakt van de Ierse 
singer-songwriter Andy Irvine 
een iconische traditie in zich-
zelve. Mid sixties begonnen in 
Sweeney's Men overvalt hem 
het succes van supergroep 

Planxty in de seventies, afge-

wisseld met een vluchtige flirt 
met De Dannan. Vanaf de eigh-
ties trekt hij door met de pan-

Andy Irvine op zondag 18 november bij 
GUO voor exclusief concert in Nederland 

http://guo.inoisterwijk.nl
http://guo.inoisterwijk.nl
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Europese crossover in Mozaïk 
en met een verzameling Ierse 
coryfeeën in Patrick Street. 
Tussen de bedrijven door 
zwermt hij uit als vrijbuitend 
troubadour.  
 
Van de Britse eilanden naar de 
VS en Canada, met doorsteek 
over het Europese continent, 
op naar Japan en via Australië 
en Nieuw-Zeeland weer terug 
langs af. Van de kleinste clubs 
tot de meest vooraanstaande 
festivals, inclusief radio- en tv-
stations en dat al meer dan 
een halve eeuw in de herha-
ling. Met als creatieve han-
delsmerken zijn onmiskenbaar 
prettig onvaste, karakteristie-
ke en emotioneel geladen 
vocalen uit duizenden en zijn 
onnavolgbaar inventieve, 
energieke en delicate interpre-
taties op bouzouki, mandoline, 
mandola en mondharmonica.  
 
Onuitputtelijk repertoire 
In zijn eentje als de Ierse equi-
valent van Jack Kerouac, of 
met duopassagier voor wie 
hem bijbeent, on the road én 
instrumentaal. Zoals Planxty-
evenknie Paul Brady, Schots 
instituut Dick Gaughan, Gerry 
O’Beirne of Nederlander Rens 
van der Zalm (Fungus, Wolver-
lei, Overstekend Wild, Youp 
van ’t Hek, Frank Boeijen). Een 
uitpuilende koffer met zich 

Men, Planxty en enkele indivi-
duele muzikanten uit deze 
legendarische bands deel aan 
reünieconcerten in festival- en 
concertlocaties als Celtic Con-
nection in Glasgow en Vicar 
Street in Dublin. Met gelegen-
heidsformatie LAPD hield hij 
het muzikaal erfgoed van 
Panxty  levend. Met friends 
through music vierde hij in 
2012 zijn zeventigste verjaar-
dag met twee uitverkochte 
concerten in Vicar Street die 
werden vereeuwigd op cd en 
dvd. Met acht uitverkochte 
concerten in eigen land vierde 
hij in 2017 de veertigste ver-
jaardag van  het legendarische 
duo-album met Paul Brady.  
 
Storytelling songs 
De inmiddels 76-jarige Andy 
Irvine boogt met zijn meer dan 
vijftig muzikantentropenjaren 
op een onlosmakelijke resem 
aandelen in de opperste Ierse 
en Pan-Europese dreamteams. 
In plaats van op zijn lauweren 
te rusten bracht hij afgelopen 
jaar een cd uit met Usher’s 
Island, zijn nieuwe band met 
Johnny Doyle op gitaar en Mike 
McGoldrick op uillean pipes en 
dwarsfluit.  
Met ragfijne rode draad weeft 
hij vakkundig en toegewijd 
voort aan zijn Ierse storytelling 
songs. Nog altijd toert hij als 
solist of met muziekvrienden 

door Ierland, UK, Scandinavië, 
Oost-Europa, Japan, Down 
Under, Latijns Amerika en, 
zoals nu, het Europese conti-
nent. Daarbij is zijn concert bij 
GUO het enige in Nederland.     

Maaltijden en overnachting 

 Lunch voorafgaand aan mid-
dagconcert?  

 Diner na middagconcert? 

 Overnachting met ontbijt?  
Reserveer hiervoor telefonisch 
bij Hotel-Restaurant Boschoord 
op nummer 013 – 5231600.  

Digitale ticketreservering?  
Check https://
www.veiligreserveren.nl/
ticketshop/?org=GUO582396. 
GUO rekent 0 (= NUL!) euro 
toeslag bij ticketreservering!  
Ook parkeren bij GUO-
concertlocatie Boschoord is 
gratis! 

Andy Irvine in beeld & geluid?  
Check https://youtu.be/
GGiBXPF76Z0 
 
GUO-website: 
http://guo.inoisterwijk.nl 

GUO-Facebookgroep:  
www.facebook.com/
guoconcerten 

GUO-Facebookpagina:  
https://www.facebook.com/
GUO.concerten.5 

meezeulend van waaruit hij 
een onuitputtelijk traditioneel 
en eigentijds Iers repertoire 
opdiept.  
 

Nu en dan stapt hij onvoorspel-
baar uit, bijvoorbeeld naar een 
opgesnoven Balkan-dansdeun 
als sixties-stuiptrekking uit zijn 
rondzwervend straatmuzikan-
tenbestaan door Bulgarije en 
Roemenië. Of naar geënga-
geerde klassieker ‘Fascists 
bound to loose’ van Woody 
Guthrie, inspirerend voorloper 
en gangmaker van de Ameri-
kaanse sixtiesfolk. Maar stee-
vast rijk aan en geniaal in voca-
le emotie, instrumentale ver-
siersels en ritmische variatie.  
 
Engagement 
Andy is ook een intrigerende 
draailierspeler, al laat hij dit 
precaire bourdoninstrument 
voor zijn wereldtournees he-
laas liever thuis. En, voor wie er 
oog en oor naar heeft, niet 
zelden prepareert hij zijn gitaar 
alsof het een bouzouki betreft. 
Het tekent het engagement in 
de man ook buiten het podium 
dat hij, naar eigen zeggen, wei-
gert zich door de lucht te ver-
plaatsen met Ryan Air. Niet 
alleen omdat de Ierse prijs-
vechter onzorgvuldig met zijn 
instrumentenbagage zou smij-
ten, maar ook omdat ze tegen 
afspraken met vakbonden in 
verworven arbeidsrechten van 
haar eigen personeel schaam-
teloos met voeten zou treden.           
Tot enkele jaren geleden nam 
Andy Irvine met Sweeney’s 

https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop/?org=GUO582396
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop/?org=GUO582396
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop/?org=GUO582396
https://youtu.be/GGiBXPF76Z0
https://youtu.be/GGiBXPF76Z0
http://guo.inoisterwijk.nl
http://www.facebook.com/guoconcerten
http://www.facebook.com/guoconcerten
https://www.facebook.com/GUO.concerten.5
https://www.facebook.com/GUO.concerten.5
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Naar aanleiding van zijn enig-
ste concert in Nederland bij 
GUO hadden wij een vraagge-
sprek met Andy Irvine, waarin 
we hem vroegen naar  zijn al 
bijna dertig jaar durende sa-
menwerking met Rens van der 
Zalm, één van de weinige cory-
feeën op het gebied van de 
folk in Nederland, vroeger lid 
van Fungus, Wolverlei, Crooks 
en Overstekend Wild. Ook 
werkte hij veel bij Frank Boeij-
en. Bram Vermeulen en Youp 
van ‘t Hek. Ook aan de muziek 
van Andy irvine geeft Rens al 
decennialang kleur met zijn 
viool, mandoline, gitaar, accor-
deon, doedelzak, whistles en 
mondharmonica. Rens lijkt het 
liefst in dienst bij iemand die 
mooie liedjes schrijft. Echt 
muzikant worden wou hij ei-
genlijk niet, hij is er (gelukkig!) 
gewoon ingerold.  

Andy had Rens voor de eerste 
keer ontmoet in 1969 en vroeg 
hem daarna in 1971 om mee 
te spelen op zijn  cd Rude  
awakening.  

Rens vertelde daarover: 
‘Daarna heb ik ook mee ge-
toerd. Na Rude Awakening 
speelde ik ook een behoorlijk 
belangrijke rol op Way Out 
Yonder. Toen was Andy zo 
ziek geworden van platen-
maatschappijen dat hij die cd 
in eigen beheer heeft uitgege-
ven.  Maar dat betekende 
helaas wel dat het vrij moeilijk 
was om aan die cd te komen. 
Ik vraag altijd aan Andy of hij 
de dingen zoals hij ze doet 
voor mij op een band wil 
zetten, zodat ik thuis kan gaan 
puzzelen en studeren. Ik moet 
echt keihard studeren om het 
te leren. Als je het op de cd 
hoort klinkt het vrij gemakke-

lijk, maar dat is bij de gratie 
van het feit dat het goed ge-
speeld is. Als iets moeilijk 
klinkt, dan is het al niet goed.’ 

Andy is nog altijd razend en-
thousiast  over Rens van der 
Zalm met wie hij in 2012 on-
der barre omstandigheden in 
de winter in Australië het al-
bum ‘Parachilna’ opnam. 

 
How and when did you meet 
Rens van der Zalm? 
 
Rens and I met in the town of 
Ljubljana in Slovenia in 1969. 
We were both ‘on the road’. I 
thought no more about him 
then till in 1972 or 73 Planxty 
was playing a gig in Rotterdam 
and there was Rens with his 
band, Wolverlei, who were 
playing support for us! 

Did you know his name be-
fore? 
 
No, he had just left school 
when I met him in Ljubljana. 
 
Rens is playing on your rec-
ords for almost 27 years, al-
ready on ‘Rude Awaken-
ing’  and on ‘Way Out Yon-
der.’ How important is he for 
you? Because Rens is very shy 
when I ask him about his co-
operation with you. How do 
you think about him? 
 
I think Rens is virtually unique 
among musicians! I asked him 
to play with me on “Rude 
Awakening’ and the he also 
played an important part on 
‘Way out Yonder.” He can play 
so many instruments so well 
and always arrives for rehears-
al knowing exactly what he is 

Andy Irvine:  
I think Rens van der Zalm is virtually 

unique among musicians! He can play so 
many instruments so well!! 

Andy Irvine met Rens van der Zalm met wie hij een ijskoude winter in Australié in een tent doorbracht met thermo-ondergoed en ondertussen namen ze 
het album ‘Parachilna’ op. 
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going to play, having re-
hearsed by himself before-
hand. I think of Rens as one of 
my best mates and I would 
choose him as accompanist 
every time! 
 
Rens also became a member 
of Mozaík. Can you tell us 
something about this group, 
the difficulty of playing to-
gether and the part of Rens as 
a member? 
 
Mozaik have a third album 
nearly ready for release. We 
made it over three years ago 
in Budapest but it has taken all 
this time to get it together. It’s 
called “The Long and the 
Short of it” 
Rens plays fiddle, mandolin, 
guitar, Uileann Pipes and low 
whistles on it – brilliantly!! 
 
Rens also went with you to 
Australia in the winter for the 
recording of ‘Parachilna.’ How 
difficult was that? Recording 
on lonely places? The cold! 
The nights in a tent after a 
couple of beers?  
 
We thought it would be inspir-
ing to record in the Australian 
Outback! In the wild! I never 

would have guessed however 
that nights in that part of 
South Australia would be so 
cold in July! 
We tried to record while 
sitting round a camp fire with 
a few beers but the sound of 
wood burning is not nearly as 
romantic as we thought it 
would be. It’s more like gun-
shots! 
 
Rens said if there is room in 
his calendar he prefers to play 
with you. And you know and I 
know what a fine musician he 
is. Why isn’t he more famous 
in the Netherlands? 
 
Rens has never been a man to 
push himself. He is very hum-
ble in this way. I tried to ad-
vise him to be a bit more 
‘pushy’ but he just said: ‘Sorry 
Andy, I just can’t do that’! 
 
Recently Liam O’Flynn died. 
How was that for you after so 
many years? 
 
A dreadful sadness. The only 
relieving aspect was that it 
was not a surprise; he had 
been very ill for quite a long 
time. Still, he will be sadly 
missed and that certainly 

brings the career of Planxty to 
a close. 
 
You still play with Donald 
Lunny. Can you tell us some-
thing about him and your 
work together. 
 
Donal and I have been playing 
together for nearly 50 years. 
We have been around the 
block several hundred times! 
He’s a wonderful friend and a 
brilliant musical creator 
 
 
Are there plan’s for new re-
cordings? With ‘Usher island’ 
for example?  
 
No plans but we have great 
intent to record another al-
bum with Usher’s. The main 
problem is finding the time! If 
John Doyle ever has a gap in 
his diary, we may get the 
chance! 
 
How is your reaction on the 
Lifetime Achievement 
Award!! 
 
Thrilled to bits to get it!  
 
Interview: Walter van Brakel 
 

De Ierse folkicoon Andy Irvine 
kreeg onlangs de Lifetime 
Achievement Award uitgereikt 
in theater Vicar Street, het 
culturele mekka in Dublin. 
Voor die gelegenheid speelde 
hij voor de Ierse nationale 
omroep RTE o.a. 'My Heart's 
Tonight In Ireland' in een 
dreamteam met Ierse coryfee-
ën Donal Lunny, Mike McGol-
drick, Paddy Glackin en..... 
'onze' crack Rens van der 
Zalm. Op zomi 18 nov geeft 
Andy Irvine tijdens zijn Euro-
pese toer zijn enige concert in 
NL bij ons: GUO-concerten 
Groeten Uit Oisterwijk. We 
hopen naast laureaat Andy 
ook Rens op ons GUO-podium 
te verwelkomen, al is het maar 
voor één song. We stevenen 
overigens af op stijf uitver-

kocht,  

https://youtu.be/
Y69WicmW9F8 
 
https://
youtu.be/7jtl3noNFmA 

 
 
Tickets? https://
www.veiligreserveren.nl/
ticketshop3.0/?o=GUO582396 

  
 

Andy Irvine with Donal Lunny 

https://www.facebook.com/andy.irvine.378?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDdtiSC58yexS1TX3EK14wDzRaAui2pZ4IThoULJOfAzCH8i8vAqKKtZIiPDD5X8XQGvD9aywt3oIgO&fref=mentions
https://youtu.be/Y69WicmW9F8
https://youtu.be/Y69WicmW9F8
https://youtu.be/7jtl3noNFmA
https://youtu.be/7jtl3noNFmA
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396


 5 

 

De Ierse radiozender Radio 1 

stelde onlangs de Lifetime 

Achievement Folk Music 

Award in het leven en de 

ontvanger van de eerste prijs 

werd Andy Irvine een alge-

meen geliefde veteraan op 

het gebied van folk- en we-

reldmuziek die deze prijs in-

middels dubbel en dik ver-

diend had.  

If folk music can be described 
as music “by, of and for 
folks” (to hijack a phrase), 
Ireland can lay claim to a re-
markably sturdy inheritance. 
Our folk canon depends on the 
inventiveness of its artists to 
renew its lifeblood across the 
generations, and this is a role 
that a remarkably diverse 
range of singers and musicians 

embrace vigorously these 
days. Unlike many other coun-
tries, we have a thriving folk 
scene, but still we’ve been 
tardy in our willingness to give 

it the recognition it deserves. 
The UK has the BBC Radio 2 
Folk Awards and the US the 
International Folk Music 
Awards. Now, RTÉ Radio 1 is 

inaugurating its very own Folk 
Awards to address that void. 
The nominees bear testimony 
to the robust state of renewal 
at the heart of our folk scene. 
Lankum, Ye Vagabonds, Irish-
Iranian band Nava and Radie 
Peat are all in the running for 
laurels at the October awards 
ceremony, although there’s a 
disappointingly small number 
of women among the finalists, 
apart from the category of 
Folk Singer of the Year. 
The recipient of the first Life-
time Achievement Award is 
someone who’s earned his 
stripes over a career spanning 
five decades and five conti-
nents. A founding member of 
some of the most influential 
bands in the world of folk and 
traditional music, “his contri-
bution and influence will be 
long lauded when the rest of 
us are long gone”, according 
to Anne-Marie Power, head of 
arts and culture at RTÉ. 

Lifetime Achievement Award winner: 
Andy Irvine:  

‘Being loved may be an important part 
of my psyche!’ 
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Andy Irvine has always been a 
man who’s let his music do the 
talking. From Sweeney’s Men 
to Planxty, Patrick Street, 
Mozaik, LAPD and, most re-
cently, Usher’s Island, he’s 
stayed true to his own songs 
and never tires of the road.  

News of this Lifetime Achieve-
ment Award elicited a re-
sponse that’s quintessentially 
Andy: modest and low-key. 

“Gratitude,” he offers without 
hesitation by way of explana-
tion. “Pleasure at finally being 
recognised. I was delighted. 
It’s often occurred to me that 
my main motivation in being 
on stage, apart from the fact 
that I love the music is that – if 
I were to go to a psychiatrist – 
I might find that being loved is 
an important part of my psy-
che.” 

Woody Guthrie 

Irvine’s mother was a musical 
comedy actress and, while he 
gloried in her collection of 
what he calls “a bunch of 
fairly awful and cracked 78s”, 
his ears only pricked up in 
earnest when he discovered 
the music of Woody Guthrie 
at the age of 15. 
Andy began writing letters to 
Guthrie from the age of 17. 

“I just wanted to be connected 
with this man,” he offers 
blithely, referring to a time 
when there was no internet or 
ready means by which artists 
could be located. “I immedi-
ately connected with his music 
when I heard it. How to find 
anyone in the world at that 
time was not easy but I found 
out that he was in a hospital in 
New Jersey with that dreadful, 
incurable disease 
[Huntington’s Chorea] that 
he’d inherited from his moth-
er. Later, they discovered all 
my letters to him, which were 
sent to the Woody Guthrie 
Archive. Years later, I visited 
there (in Tulsa, Oklahoma) and 
I photographed them all, and I 
shook with embarrassment at 
some of the things I’d said!” 
 
It’s Irvine we have to thank for 
so many intricate and rhythmi-
cally challenging tunes which 
are now so much part of our 

repertoire. Many are from, or 
inspired by, Balkan tunes he 
picked up on a two-year so-
journ in Eastern Europe before 
he became a founding mem-
ber of Planxty in 1972. 
Mominsko Horo cosied up 
alongside The Wind that 
Shakes the Barley on the 
band’s 1974 album, Cold Blow 
And The Rainy Night as if they 
had been lifelong bedfellows. 

“I didn’t really understand 
those rhythms until after I had 
come back home,” he says, 
“and I just bought some EPs. I 
listened intently: 1, 2, 3 and 1, 
2, 3 and once I discovered and 
understood that, it was 
‘Eureka, I’ve found it!’ It was a 
great breakthrough.” 

Since then, many musicians 
have written tunes in those 
calculus-like rhythms. 

“One of these days we might 
have to find a name for them,” 
Irivne smiles mischievously. “I 
know: we’ll call them jeels.” 

Law unto themselves 

Those Irvine tunes are a law 
unto themselves. 

Irvine nods in agreement. 
“Most of my musical peers 
would say – apart from Dónal 
Lunny – ‘hmmm, very odd 
sense of rhythm, that man.” 

Irvine continues to take to the 
road with impressive regulari-
ty, and his journeys are gener-

ally epic in scale. His latest 
collaborations include a return 
to his seminal 1977 album 
with Paul Brady (which they’ll 
reprise along with Kevin Burke 
and Dónal Lunny in October in 
the Bord Gáis Energy Theatre) 
and Usher’s Island (with Paddy 
Glackin, John Doyle and Mi-
chael McGoldrick).  

Do these collaborations con-
tinue to feed his solo work, 
and vice versa? 
“I think so,” he offers, in that 
characteristic mild manner 
that is his, “because your abil-
ity with a band is so much 
more than your own personal 
ability. But there’s a great 
freedom to playing on your 
own too: making a mistake 
and not throwing the rest of 
the band.” 
 
I’d say that the future of tradi-
tional music in Ireland is well 
set for a couple of generations  
And therein lies Andy Irvine’s 
gift: what the audience wit-
nesses is effortlessness, yet he 
works exceedingly hard and 
with great diligence. The es-
sence of great art: effort con-
cealed. 

Having played folk and tradi-
tional music when it was liter-
ally neither popular nor prof-
itable, what does Irvine make 
of its current state? 

“It’s truly remarkable,” he 
says. “It’s quite staggering. I 

don’t think that the music’s 
ever been stronger. Some of 
the kids could play the socks 
off you. I mean, I don’t know 
how they’re so well able to do 
that. I’d say that the future of 
traditional music in Ireland is 
well set for a couple of gener-
ations.” 

Irvine is adamant that luck 
was on his side, being in the 
right band at the right time, 
when he joined Planxty. He 
was nothing short of flabber-
gasted by the trajectory their 
career paths followed, and 
that surprise was further am-
plified in 2004 when Planxty 
reunited. 

“Oh that was magic,” he of-
fers, grinning broadly at the 
memory of those electrifying 
concerts. “I personally think 
that we were better then than 
we had ever been before, 
which is odd because we were 
in our 60s.” 

And if he had to choose just 
three songs from his knapsack, 
what would they be? 

“You Rambling Boys of Pleas-
ure, he says, mulling over the 
challenge quietly. “The Black-
smith and Never Tire of the 
Road – to keep myself hon-
est.” 
 
 
 Siobhan Long—Irish Times 
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"Even" op en neer naar Dublin 
om twee liedjes te spelen met 
een droombezetting. Andy 
Irvine, een hele oude vriend 
van mij, kreeg de RTE Lifetime 
Award en dat werd groot aan-
gepakt. In, vind ik toch, de 
allerleukste tent van Dublin, 
het Vicar street theater. Staan-
de ovatie van 1000 man bij 
opkomst (van Andy).. Kippen-
vel.  
Ierland heeft ook zijn Jan Smid 

en André Hazes, maar buiten 
alles wat wij hebben, hebben 
zij een extra dimensie . Het 
land is ruim 400 jaar op brute 
wijze bezet en onderdrukt 
geweest door die aardige En-
gelsen. De eigen taal werd 
verboden en het enige wat 
nog enige verlichting bracht 
was poëzie en muziek. En dát 
hebben ze, die Ieren. Dat was 
gisteren heel goed te horen. 
De ene na de andere band of 

solist kwam voorbij met mu-
ziek die je in Nederland nooit 
zal horen. Ongelooflijk... Hier 
wordt altijd een beetje lullig 
gedaan als het gaat over tradi-
tionele folk (voor zover dat 
hier überhaupt bekend is). 
Dáár wordt het heel breed, 
naast alle andere muzieksoor-
ten, zeer gewaardeerd. Ster-
ker nog, jong en oud hebben 
die muziek een aparte status 
gegeven...Het is Iers en het is 

van hun en ze zijn er onge-
looflijk trots op! En ik speelde 
gisteren dus die twee liedjes 
met de absolute top op dat 
gebied: Andy, Donal Lunny, 
Paddy Glackin en Mike McGol-
drick. En dan ervaar ik weer    
"hoe ongelooflijk rijk ik ben en 
wat een mazzel ik heb dat ik 
die muziek , en Andy, heb 
leren kennen.... What a night!! 
 

Rens van der Zalm:  
Wat een mazzel, dat ik die muziek en Andy heb  

leren kennen! 

Mozaik; met van links naar  echts; Andy Irvi-
ne, Donal Lunny, Nicola Parov, Bruce Molsky, en 
Rens van der Zalm 

Op  zondag 4 november vindt 
voor de achtste keer het Iers 
Sessie Festival in Nuenen 
plaats. In de cafés rond en 
nabij het Park  in het centrum 
van Nuenen en in Dorpsboer-
derij Weverkeshof zitten muzi-

kanten uit Nederland, België 
en Duitsland. 

Op alle locaties zitten muzi-
kanten, die hun sporen ver-
diend hebben in de Ierse mu-
ziek en samen  ‘trekken’ zij de 
sessie. Natuurlijk zijn alle mu-

zikanten die graag Ierse mu-
ziek spelen welkom om aan te 
schuiven.  Maar ook als luis-
teraar is iedereen welkom: 
voor iedereen die weer eens 
een geslaagd kleinschalig mu-
ziekevenement mee wil ma-
ken. 

Van 13.30 uur tot een uur 
17.30 uur zal in de kroegen de 
Ierse muziek klinken die her en 
der op sessies in Nederland en 
internationaal wordt gespeeld 

Iers Sessie Festival 2018  4 november in Nuenen 
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Tamala is ongetwijfeld het 
succesvolste Belgische wereld-
muziekprogramma van het 
afgelopen jaar. Hun eerste cd 
won zowel de Klara voor 
‘beste binnenlandse wereld-
muziekalbum’ als de Franstali-
ge tegenhanger, de ‘Octave de 
la Musique.’ 
Als we koraspeler Bao Sissoko, 
zanger Mola Sylla en violist 
Wouter Vanden Abeele ont-
moeten hebben ze een drukke 
concertzomer achter de rug en 
staan ze op het punt naar Ge-
nua af te reizen. ‘Het Wo-
madfestival was fantastisch. 
We waren uitgenodigd door 
de BBC en de reacties waren 
overweldigend. Na het concert 

stonden de mensen in de rij 
om onze cd te kopen, maar we 
hadden er jammer genoeg 
maar 93.’ 

De folkliefhebbers kennen 
Wouter Vanden Abeele van 
Ambrozijn, Olla Vogala, Chan-
sons en Ghent Folk Violon 
Project, maar Bao enMola zijn 
in het folkmilieu minder be-
kend. 

Bao Sissoko: ‘Ik kom uit een 
familie van griotten. Dat zijn de 
muzikanten of zangers die het 
verleden van onze cultuur 
overleveren. Als griot ken ik 
bijvoorbeeld de geschiedenis 
van alle families in Senegal, van 

de Sissoko’s en de Sylla’s  kan 
ik bijvoorbeeld de volledige 
stamboom opzeggen.  
Mijn vader is muzikant en 
speelt kora, mijn moeder is een 
zangeres. Ik heb eerst kora 
leren spelen van mijn vader en 
ben daarna naar het conserva-
torium gegaan. Als kind speel-
de ik altijd percussie en de 
buren kwamen altijd kijken wie 
er speelde. Ik danste ook. Door 
de muziek wou ik niet naar 
school toe gaan. Toen mijn 
vader dat merkte, heeft hij me 
uiteindelijk in het conservatori-
um ingeschreven. 
Ik herinner me nog mijn eerste 
‘professionele ervaring’, al 
ervoer ik die toen niet als posi-

tief. Mijn ouders moesten op tv 
optreden –ik was toen 11 jaar– 
en ik werd verondersteld om 
een nummer mee op kora te 
spelen. Op het laatste moment 
heeft mijn moeder zich be-
dacht, want ze wou niet, dat ik 
al te vroeg in de schijnwerpers 
kwam te staan. Als kind mocht 
ik wel et mijn ouders spelen op 
feesten, bijvoorbeeld op het 
Tabaski, het schapenfeest, op 
het einde van de ramadan of 
tijdens doopfeesten. Ik ben al 
heel vroeg weg gegaan uit de 
familie om muziek te maken. Ik 
heb lange tijd bij een vriend 
gewoond omdat ik iets anders 
wou doen. Deze vriend, Peulh, 
had mij zien spelen en nodigde 

Tamala 
Reizen tussen Afrika en België 

‘Alsof je in een kamer bent met heel veel volk en ie-
mand doet het venster open.’ 
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mij uit om op straat op te tre-
den. We zetten daar een ge-
luidsinstallatie neer en traden 
op en de mensen gaven ons 
geld. Ik heb in die periode veel 
opgetreden. We gebruikten 
vaak Maninka melodieën. Sa-
men met Abou Thiam en de 
groep Ngaari Law ben ik voor 
het eerst naar België en Noor-
wegen gegaan. Hier ben ik 
blijven hangen en heb veel 
gespeeld met Malck Pathe 
Sow, maar ik werkte ook met 
Zap Mama, Dani Klein en uiter-
aard met Wouter.’ 
 
Mola, Wouter noemt je één 
van de strafste zangers van 
Senegal. Hoe heb jij je stem 
ontwikkeld? 
Mola Sylla: “Als kind hield ik 
ervan om te zingen. Ik zong 
alles wat ik hoorde na, tot en 
met de Bollywood-liederen uit 
de cinema. Ik interesseerde me 
voor optredens, probeerde de 
volwassen muzikanten na te 
doen, bouwde als tienjarige 
met mijn vrienden een podium 
na en imiteerde de zangers en 
muzikanten met alles wat i op 
straat kon vinden. Er waren 
toen nachtelijke voorstellingen 
in de openlucht. Net als een 
regisseur probeerde ik mijn 
vrienden uit te leggen hoe ze 
zich op het podium moesten 
gedragen. Ik kom niet uit een 
familie van griotten. Mijn fami-
lie zag wel dat ik, tijdens de 
siësta altijd maar aan het zin-
gen was. Vaak maakte mijn 
moeder zich dan kwaad omdat 
ik haar verhinderde te slapen.  

Toen ik vijftien was, had ik een 
vriend-griot Modu Thiam. Hij 
vroeg me telkens mee naar 
doopsels, trouwfeesten etc. o 
mee te komen zingen. Wat we 
verdienden ging wel altijd naar 
hem. Hij was dan ook de griot. 
Ik had eigenlijk het rect niet om 
geld aan te nemen. Maar het 
ging er mij vooral om, om te 
kunnen spelen en zingen. Door 
de muziek deed ik het niet 
goed op school. Ik broste op 
school om muziek te kunnen 
luisteren. Mijn vader was daar 
niet tevreden over want hij 
betaalde om mij een goede 
opleiding te kunnen bezorgen. 
En dus verplichtte hij me op 
een dag om een beroep te 
leren. Ik durfde hem niet te 
zeggen dat ik muziek wou ma-
ken, dus ik stelde voor dat ik 
timmerman of meubelmaker 
zou worden. Ik wist dat als ik 
hout kon bewerken, ik ook mijn 
eigen instrumenten zou kun-
nen maken. Ik hield er ook van 
om klein speelgoed te maken: 
auto’s, paardjes. Misschien was 
ik ergens  al een artiest (lacht). 
Ik heb hout leren bewerken, 
maar ik zong wel heel de tijd in 
de werkplaats, terwijl ik aan 
het werk was. Na het werk, om 
zes uur, ging ik altijd naar de 
kunstschool. Daar waren altijd 
muzikanten aan het repeteren, 
traditionele muzikanten, mu-
ziekgroepen. Soms bleef ik daar 
zo lang hangen dat ik thuis het 
avondeten miste. Maar ik vond 
dat niet erg. Daar heb ik Pros-
per en Boubacar, een Malinees, 
leren kennen met wie ik samen 

mijn eerste groep Senemali heb 
opgericht. Boubacar speelt nu 
samen Habib Koïte. Prosper 
speelde gitaar, Boubacar bala-
fon en ik mijn kleine instru-
menten, mbra en kongoma 
(duimpiano’s), percussie en ik 
zong. De groep kende steeds 
meer succes tot we een con-
tract kregen om in Europa op 
te treden. En hier heb ik mijn 
vrouw leren kennen.  

Ik hoorde dat je ook vaak in de 
kerk te vinden was?  
Dat was toen ik op school zat. 
Mijn vader had mij in een ka-
tholieke school ingeschreven. 
Ik ben moslim, maar elke 
woensdag gingen we naar de 
kerk om te bidden. Eigenlijk 
mochten alleen de christenen 
gaan, maar ik zei altijd dat ik 
katholiek was  om te kunnen 
zingen. 

Wat betekent Tamala voor 
jullie? 
Bao: Tamala betekent ‘reizi-
gers’ en onze muziek laat je 
dan ook reizen. Als Mola zijn 
gedichten declameert , voel je 
je op reis in een ander land. We 
zijn zelf ook vaak ver weg als 
we muziek spelen. In tegenstel-
ling tot mijn andere projecten, 
bijvoorbeeld met Malick Pathe  
Sow, zijn we hier veel meer een 
eenheid. Iedereen luistert naar 
elkaar. We improviseren, voe-
len elkaar perfect aan. We zijn 
eigenlijk altijd samen. 

Mola, Tamala is jouw meest 
traditionele project? 

Ik heb veel gespeeld met Euro-
pese muzikanten, die niet de 
gewoonte hebben om Afrikaan-
se muziek te spelen. Ook Afri-
kanen  spelen heel weinig sa-
men met Westerse instrumen-
ten zoals fluit, sax, klarinet, 
trompet. Uiteraard is er Wou-
ter die viool speelt, maar van 
alle violisten waarmee ik heb 
samengespeeld is hij de meest 
Afrikaanse. Hij kent de Afri-
kaanse traditie en voelt ons 
perfect aan. Tamala ligt daar-
om veel dichter bij de traditie. 
Dat is heel anders dan pro-
jecten met muzikanten als 
Ernst Reijsiger, Omar, Sosa. 
Uiteraard was er ook mijn 
groep in Senegal Senemali 
waar ik ook traditioneel mee 
speelde.  

Voelde je de behoefte aan een 
traditioneler project?  
Uiteraard, daarom was ik zo 
enthousiast toen Bao me bel-
de. Ik had zelf al een poging 
gewaagd in 2001 om een tradi-
tionele groep op te richten. Ik 
heb toen Bao uitgenodigd voor 
een carte blanche op een jazz-
festival in Nederland en Duits-
land. Die groep was groter en 
er zaten ook jazzmuzikanten in 
zoals Han Bennink en uiteraard 
Ernst Reijsiger, maar ik had erin 
ook een akoestisch traditioneel 
trio verwerkt met Bao en Serig-
ne Guye op percussie. Als trio 
speelden we toen ook een 
apart concert en dat me zo 
bevallen dat ik direct te vinden 
was voor het idee van Bao.  
 

Bao Sissoko Wouter Vanden Abeele Mola Sylla 
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Tamala 
(Muziekpublique, 09) 

Op het WOMAD-festival in Enge-
land kwamen ze na hun optreden 
cd’s tekort. U kunt ze op 9 decem-
ber zelf horen en beoordelen 
waarom de internationale mu-
ziekpers superlatieven tekort 
komt om deze band te beschrij-
ven!  

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 
bekroond met de Classical 
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-
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 
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. 
Luisteren? 

https://youtu.be/
wIsASqVbgFU 

KLARA Best Album World 2017 

Eerste Album Tamala wereldwijd goed ontvangen 

https://youtu.be/wIsASqVbgFU
https://youtu.be/wIsASqVbgFU
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Ze waren al een aantal 
keren te horen in het VPRO
-programma Vrije Gelui-
den en nu kunt u op zon-
dagmiddag 9 december 
zelf horen hoe goed ze zijn 
bij GUO in Boschoord Ois-
terwijk. 

De Klara’s zijn prestigieuze 
muziekprijzen die jaarlijks in 
België worden uitgereikt. Voor 
editie 2018 was het jaarlijkse 
festival rond deze prestigieuze 
prijs live te volgen op Klara 
Radio. Herbeluisteren lukt 
misschien hier nog: http://
radioplus.be/#/klara/

herbeluister. Tamala in beeld 
& geluid? Check https://
youtu.be/0PN_TQWVMaQ.  
 
Nog beter: Tamala staat op 
zondagmiddag 9 december op 
ons GUO-podium. Belangstel-
lenden reserveren hun tickets 
via https://
www.veiligreserveren.nl/
ticketshop3.0/?
o=GUO582396. Ook op onze 
webstie  http://
guo.inoisterwijk.nl is volop 
info te vinden. Anders wel in 
deze november-editie van 
GUO Muziekmagazine!  

Tamala op zondagmiddag 9 
december bij GUO: voor de 
liefhebber met open mind en 
een neusje voor onbegrensde, 
bezielende top-livemuziek is 
geen beter sintcadeau te be-
denken. En voor wie er dan 
toch is: die gelauwerde debuut
-cd die de muzikanten per-
soonlijk ter plekke verkopen 
en signeren is niet te versma-
den als kerstcadeau.        

  

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 sna-
reninstrument) 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 

De Klara Muziekprijs voor beste 
world-cd in België ging op 

woensdag 14 maart 2018 naar  
Senegalees/Nederlands/Vlaams 

trio Tamala! 

http://radioplus.be/#/klara/herbeluister
http://radioplus.be/#/klara/herbeluister
http://radioplus.be/#/klara/herbeluister
https://youtu.be/0PN_TQWVMaQ
https://youtu.be/0PN_TQWVMaQ
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
http://guo.inoisterwijk.nl
http://guo.inoisterwijk.nl
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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. Tekenend 
is de recensie van Dani Hey-
vaert in ‘Rootstime’:   

“Ik heb deze cd elfendertig 
keer beluisterd en ik kan niet 
anders dan tot de conclusie 
komen dat we hier met een 
regelrechte parel te maken 
hebben. Ik maakte al geregeld 
mee dat een plaat waar ik 
nogal wild van was na een 
paar maanden haar tijd gehad 
bleek te hebben. Deze mooi 

niet dus en daar kan ik alleen 
maar erg blij om zijn (…)  
(…) We hebben hier te maken 
met drie meesters in hun vak 
die elkaar vinden en tot onge-
kende hoogten tillen. Deze 
muzikanten zijn kennelijk wars 
van enige commerciële inge-
steldheid en hebben alle drie 
een verhaal te vertellen. Daar-
mee kom je tot dit soort inte-
gere, sublieme plaat (…)  
(…) Dat belangrijke thema’s als 
de natuur waar we al te laks 
mee omgaan (‘Salubrité’) en 
de band tussen moeder en 
kind (‘Kure Ndey’) daarbij aan 
bod komen, wekt niet de min-
ste verbazing: dat zijn alles 
overstijgende zaken die door 
muzikanten van dit gehalte 
makkelijk vorm gegeven kun-
nen worden in liederen waarin 
teksten en muziek elkaar vlek-
keloos treffen. Als je te maken 

hebt met twee Senegalezen 
van griot-komaf, dan tellen 
ook de voorvaderlijke verhalen 
mee en dat wordt hier geïllu-
streerd in ‘Nder’ of 
‘Zanzibar’ (…)  
(…) Samengeteld: indrukwek-
kend muzikaal vakmanschap, 
gekoppeld aan open geesten 
en respect voor Mens en Na-

tuur. Een slotsom die aangeeft 
dat onze wereld nog niet hele-
maal verloren is.” 
En daar nu dan overheen, als 
welhaast evident gevolg: de 
Klara Muziekprijs 2018 voor 
beste world-cd in België.  

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+). 
 

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 
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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 
graag samen in cross-overs 
waaronder een jazzproject 
met Ernst Reijseger en Her-
man Fraanje. Hij is oprichter 
van het eclectische orkest 
Senemali en van VeDaki die 
Senegalese, Russische en In-
diase muziek samenbrengt.                

Reserveringen  
Tickets? Check https://
www.veiligreserveren.nl/
ticketshop3.0/?
o=GUO582396. Deze link is 
ook zichtbaar op de homepage 
van onze GUO-website http://
guo.inoisterwijk.nl. GUO re-
kent 0 (= NUL!) euro toeslag 
bij ticketreservering. Ook par-
keren bij GUO-concertlocatie 
Boschoord is gratis.  

Tony Joe White overleden 

Tony Joe White, de man die 
onder meer de klassieker 
Rainy Night In Georgia schreef, 
is 25 oktober 2018 op 75-jarige 
leeftijd overleden. Zijn zoon 
Jody maakte bekend dat de 
zanger, songwriter en gitarist 
plotseling stierf aan een hart-
aanval.  

White’s eerste album Black 
And White verscheen in 1969, 
dat meteen zijn eerste succes-
volle single bevatte: Polk Salad 
Annie. In de daaropvolgende 
jaren bracht de Amerikaan 
populaire songs als Groupie 
Girl en Rainy Night In Georgia 
uit. Het laatstgenoemde num-
mer leverde zanger Brook Ben-

ton een nummer 1-hit op en 
door de jaren heen coverden 
nog veel meer bekende arties-
ten White’s materiaal. Een 
kleine greep: Elvis Presley, Tina 
Turner, Willie Nelson, Joe Coc-
ker, Ray Charles en Rod Ste-
wart. 
Zijn combinatie van blues, 
country, rock & roll en rhythm 
& blues werd ‘swamprock’ 
gedoopt. In een interview met 
Lust For Life in 2013 vertelde 
White dat het op zeventigjarige 
leeftijd nog niet lastig werd 
voor hem om nieuwe nummers 
te schrijven: “Ik merk in elk 
geval niet dat het minder 
wordt. Het is een magisch pro-
ces dat ik nooit ontleed heb. Ik 

goochel wat met woorden of 
tokkel wat op mijn gitaar. Op-
eens, vanuit het niets, is daar 
altijd weer een aanzet tot een 
liedje. Het is geen zwaar werk. 
Het is juist de kunst om dat 
liedje tijdig uit de lucht te pluk-
ken.” 
‘The Swamp Fox’, zoals White’s 
bijnaam luidde, deelde het 
podium met grote acts als Ro-
ger Waters, Eric Clapton en Foo 
Fighters.  
In september van dit jaar ver-
scheen er nog een nieuw al-
bum: Bad Mouthin’, een blues-
plaat die naast een aantal ei-
gen composities ook covers 
bevatte van onder anderen 
Lightnin’ Hopkins en Jimmy 

Reed. “Toen ik opgroeide was 
blues zo’n beetje de enige mu-
ziek die ik luisterde en waar ik 
van hield”, vertelde White in 
een persbericht. “Ik heb mezelf 
altijd gezien als een bluesmuzi-
kant, want de blues is echt en 
ik wil alles wat ik doe zo echt 
mogelijk houden.” 
 

Luisteren? 
 
Rainy Night in Georgia 
https://www.youtube.com/
watch?v=QrpWJGLyAwk 
 
Polk Salad Annie 
https://www.youtube.com/
watch?v=j5pIsl-GUoM 

https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
http://guo.inoisterwijk.nl
http://guo.inoisterwijk.nl
https://www.youtube.com/watch?v=QrpWJGLyAwk
https://www.youtube.com/watch?v=QrpWJGLyAwk
https://www.youtube.com/watch?v=j5pIsl-GUoM
https://www.youtube.com/watch?v=j5pIsl-GUoM
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Op dinsdagavond 30 oktober 
keerde MIGO (het Maatschap-
pelijk Innovatiefonds Gemeen-
te Oisterwijk) op het gemeen-
tehuis in aanwezigheid van 
wethouder Peter Smit de laat-
ste subsidies uit van 2018 aan 
zes organisaties in Oisterwijk 
waaronder GUO (Groeten Uit 
Oisterwijk).   
MIGO heeft tot doel het be-
vorderen en initiëren van 
maatschappelijke initiatieven 
welke bijdragen aan verster-
king van de Oisterwijkse sa-
menleving en sociale samen-
hang. 

Subsidie van Stg MIGO 

De subsidie dient voor de opzet 
van  GUO-concerten van singer
-songwriters in de opbouwfase 
tijdens de concertserie 

2019/2020. Streven is dat van-
af 2020/2021 de concerten met 
singer-songwriters, en de daar-
mee gepaard gaande verjon-
ging in bezoekers- en vrijwil-
ligersbestand en twee nieuwe 
projecten, waarover hieronder 
meer. Wij willen graag de aan-
was én  binding tussen GUO en 
bezoekers in het algemeen, 
respectievelijk Oisterwijkse en 
jongere bezoekers in het bij-
zonder versterken. 
Naast GUO kwamen ook: de 
RotaryClub Oisterwijk – de 
Kampina; Oisterwijk in Beeld;  
Stichting Kiosk; Hoco Hockey 
Club Oisterwijk en Wandelapp 
Oisterwijk in aanmerking voor 
subsidie.  
Ruim 40 jaar rijgt GUO zit-/
luisterconcerten als rode draad 

door onze concertseries. We 
hebben een uniek internatio-
naal netwerk opgebouwd. Als 
podium onderscheiden we ons 

regio-overstijgend. Bezoekers 
komen niet alleen uit het noor-
den, westen of oosten van 
Nederland, maar ook uit België, 
Duitsland en zelfs Noord-
Frankrijk Onze GUO-concerten 
doen daarom ook sterk aan 
Oisterwijk-promotie. Wat ooit 
begon als folkpodium waaierde 
de laatste jaren uit over ameri-
cana, world, roots in het alge-
meen, klassiek en allerlei cross-
overs.  

Sinds zomer 2017 zijn we thuis 
in hotel-restaurant Boschoord. 
Nadat Tiliander geen ruimte 
meer ons voor beschikbaar 
wilde stellen.  
Al enkele jaren kampen we met 
teruglopende bezoekersaantal-
len. Deels door vergrijzing. 
Maar onze teruglopende be-
zoekersaantallen hangen ook 
samen met een verminderde 
binding van onze bezoekers 
met onze concerten.  
De economische recessie die 
we lijken te hebben overwon-
nen bracht een culturele kaal-
slag teweeg: korting op subsi-
dies voor cultuur door over-
heidsbezuinigingen (de ge-
meente Oisterwijk kortte ons 
bijvoorbeeld met 30%), minder 
concertbezoekers door consu-
mentbezuinigingen en verho-
ging omzetbelasting op tickets 
van laag 6, naar hoog 21% Btw-
tarief.  
Bij ons is die algehele trend nog 
versterkt door onvoldoende 
aanwas vanuit jongeren we-
gens onbekendheid met en dus 
desinteresse in het westerse 
folkgenre waarop jarenlang 
onze focus lag. Als gevolg van 
de alom heersende luister- en 
kijkdichtheidsnorm kregen folk 

MIGO-voorzitter Hans de Goeij en wethouder Peter Smit 

GUO bestuur en vrijwilligers 
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en hieraan gelieerde, gewortel-
de genres ook steeds minder 
airplay. Waren er vroeger nog 
wel radio– en t.v.-programma's 
met aandacht voor deze mu-
ziek, nu is dat amper nog te 
horen.  Uitzonderingen vormen 
de onvolprezen Concertzender 
die enkele jaren geleden helaas 
werd ‘gedegradeerd’ van de 
ether naar het worldwide web 
en VPRO-tv-programma ‘Vrije 
Geluiden’ op zondagochten-
den. Nauwelijks airplay bete-
kent algauw nauwelijks pu-
blieksaanwas tot publieksafkal-
ving. Het is een kip-ei cirkelre-
denering in neerwaartse spiraal 
voor gewortelde muziek die 
toch al nooit tot de mainstream 
behoorde.   

Gesneuvelde folkpodia om ons 
heen bewezen dat stug door-
programmeren in het persoon-
lijke voorkeursgenre niet be-
paald de meest effectieve stra-
tegie was om te overleven. 
Maar onze opdracht is helder: 
concerten die verjongen en 
concepten die verbinden. 
  
Verjonging door concerten: 
hoe doen we dat? Niet via kin-
deren tot einde basisschool, 
want die mogen met hun beta-
lende begeleiders al gratis naar 
binnen. Ook niet via scholieren 
voortgezet onderwijs: die krij-
gen we niet op de banken voor 
onze zit-/luisterconcerten. Wel 

met 18-plussers tot 40-
minners. Die willen we graag 
bereiken met singer-song-
writers. Die passen én in ons zit
-/luisterconcept én bij een 
jongere generatie.   
Zo’n publieksopbouw vereist 
meerdere singer-songwriters 
per concertserie. Bovendien 
moeten die de potentie én 
ambitie hebben om de sprong 
naar het grote zalencircuit te 
maken. Met de juiste singer-
songwriters genereren we ook 
extra bezoekers bij onze overi-
ge concerten.  
Jongere bezoekers maken het 
eenvoudiger om aanvullend 
ook te verjongen in ons vrijwil-
ligersbestand. Ook onze huidi-
ge vrijwilligers begonnen ooit 
als gemotiveerd bezoeker van  
onze concerten. Nieuw en oud 
leert van elkaar. Samen bren-
gen we individuele talenten en 
organisatorische behoeften bij 
elkaar. Hun beloning bestaat 
uit boeiende uitdagingen en 
ervaringen achter de schermen 
van de concertorganisatie. En 
dat is voor vrijwilligers met 
passie voor de muziek een 
verreikende verrijking.  
Maar behalve met aandacht 
voor singer-songwriters, willen 
we de aandacht voor onze 
concertseries ook vergroten 
door vernieuwende concepten, 
die de binding met Oisterwijk 
vergroten.  

Concept 1: Mini-concerten 
in Oisterwijkse huiskamers 
Daarom beginnen we onze 
GUO-serie 2019/2020 op 29 
september 2019 met 16 mini-
concertjes in Oisterwijkse huis-
kamers. En aansluitend een  
slotconcert waarvoor we muzi-
kanten en bezoekers samen-
brengen in onze zaal in 
Boschoord. 

  

Concept 2: Oisterwijk en de 
bevrijding op 5 mei 
We eindigen GUO-serie 
2019/2020 op Bevrijdingsdag 5 
mei 2020 met activiteiten ver-
spreid over Oisterwijk rond de 
thema’s ‘Oisterwijk’ en 
‘Bevrijding’. Een stadswande-
ling en een boswandeling met 
aandacht voor restanten van 
de Tweede Wereldoorlog, een 
rondleiding over de Joodse 
Begraafplaats, bezoeken aan 
huizen van voorheen joodse 
bewoners met struikelstenen 
voor de deur, mogelijk ook nog 
een expo, een film, een lezing 
en een publicatie over vluchte-
lingen in Oisterwijk door de 
eeuwen heen. En tot slot in 
Boschoord een art performan-
ce door een beeldend kunste-
naar, een  componist en een 
dichter uit Oisterwijk en omge-
ving, gevolgd door een jiddisch 
klezmerconcert.  

 

Concept 3: Jong muziekta-
lent uit Oisterwijk en omge-
ving 
Naast deze beide concepten 
plannen we in Boschoord 
maandelijks minstens één GUO
-concert: ongeveer 10 in totaal, 
waarvan een deel met singer-
songwriters. Voorafgaand aan 
enkele concerten geven we 
jong muziektalent uit Oister-
wijk en omgeving de kans om 
zich als voorprogramma te 
presenteren op ons podium.  

 Zo komen we dus tot concer-
ten die verjongen en concepten 
die vernieuwen en verbinden. 
MIGO helpt ons door ons nega-
tieve saldo van uitgaande ar-
tiestengages minus binnenko-
mende recettes aan te zuive-
ren. Dat geldt met name voor 
de singer-songwriters in onze 
opbouwfase 2019/2020.  
Daarna zijn die concerten, die 
concepten, én die versterkte 
binding met bezoekers in het 
algemeen, met jongere bezoe-
kers en vrijwilligers in het bij-
zonder en met de Oisterwijkse 
gemeenschap budgettair geïn-
tegreerd in onze GUO-
concertseries. Met dank aan 
MIGO voor haar bijdrage en 
daarmee voor haar in ons ge-
stelde vertrouwen. 
 

Alle zes de gesubsidieerde organisaties van ronde 2 door MIGO bij elkaar.  
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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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We are very sad and devasta-
ted to announce that our 
friend and colleague Eamonn 
Campbell has died after a 
short illness. Eamonn was a 
true Legend and brilliant gui-
tar player. He passed away 
peacefully surrounded by his 
wife and family. He will be 
greatly missed by all his 
friends and fans around the 
world. We are heartbroken 
and we thank you all for your 
thoughts and prayers at this 
time. 

 

Seán, Gerry & Paul ‘The Dublin 
Legends’. 

Na een kort ziekbed is de Ierse 
muzikant Eamonn Campbell op 
18 oktober 2018 overleden. De 
gitarist werd op zijn sterfbed 
omringd door zijn vrouw en 
familie. Hij maakte deel uit van 
The Dublin Legends (voorheen 
The Dubliners), waar hij een 
opvallende verschijning vorm-
de met zijn flinke baard, gitaar 
en karakteristieke rafelstem. 
Eerder deze maand was hij nog 
met deze band op tour in Ne-
derland. Eamonn Campbell 
is 70 jaar geworden. 

Eamonn Campbell werd op 29 
november 1946 geboren in 

Drogheda, County Louth. Als 
kind wilde hij accordeon spe-
len, maar toen hij in de jaren 
’50 Elvis had gehoord op de 
radio werd de gitaar zijn instru-
ment.  

In 1967 ontmoette hij The Du-
bliners, toen die samen met 
zijn band, Dermot O’Brien & 
The Clubmen rondtoerden, 
waar hij twee jaar daarvoor zijn  
muzikale carrière was begon-
nen. Tijdens de sessies na 
afloop van de concerten bleek 
dat de mannen het uitstekend 
met elkaar konden vinden, niet 
alleen aan de bar maar ook 

muzikaal, wat leidde tot diver-
se gastoptredens door de jaren 
heen.  

In 1987 werd Eamon Campbell  
vast lid van The Dubliners. Hij 
stelde toen ook  voor om sa-
men te werken met The Po-
gues, wat leidde tot een hit 
met The Irish Rover.  

Ze vierden in 1987 ook hun 
zilveren jubileum en Campbell 
produceerde het 25th Year 
Celebration album. Sinds die 
tijd was Campbell verantwoor-
delijk voor de opnames van de 
albums van The Dubliners. 
Daarnaast was hij producer van 
platen van artiesten als Paddy 
Reilly, Foster and Allen en Phi-
lomena Begley, en later dus 
The Dublin legends, waaron-
der de vorig jaar verschenen 
The Dublin Sessions. Naast de 
Ierse muziek  produceerde hij 
ook  de Amerikaanse country-
zangeres Billy Jo Spears.  

Toen Barney McKenna in 2012 
overleed hielden de Dubliners 
officieel op te bestaan, maar 
Campbell wilde nog altijd graag 
blijven spelen en optreden, dus 
ging hij samen met Sean Can-
non, Gerry O’Connor en Patsy 
Watchorn (later vervangen 
door broer Paul), verder onder 
de naam Dublin Legends.  

In 2013 onderging hij een ope-
ratie vanwege longkanker, 
maar nog altijd kon hij niet 
stoppen en dus ging hij verder 
met  The Dublin Legends, die 
begin deze maand nog in Ne-
derland en België optraden. 

Walter van Brakel 

Luisteren? 

https://www.youtube.com/
watch?v=enE5stM-bg8 
 

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 

Eamon Campbell van  
The Dubliners overleden 

https://www.youtube.com/watch?v=enE5stM-bg8
https://www.youtube.com/watch?v=enE5stM-bg8

