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voorjaar 2020 

 

 

 
Za 29 februari om 20.15 uur ‘Catfish & Cotton’ (blues) 

 
Luc en Marc Borms reisden verschillende keren naar Mississippi Delta blues.  

Zij deelden het podium met ‘the giants of the blues’! 
 

Vr 6 maart om 20.15 uur duo Rein Bauwens en Felix Capon (try-out) 
 

Rein en Felix gaan in 2020 hun grenzen verleggen, ze gaan proberen het beste 
van zichzelf te geven in een soul/jazz-jasje, een genre dat ze graag beluisteren, 

maar nog niet samen hebben uitgeprobeerd. Rein verzorgt cello  bas en zang, Felix 
piano en zang! 

 
Za 14 maart om 20.15 uur ‘Saint-Patrick Day’ 

door Helen Flarherty en Filip Masure 
 

Helen Flarherty (zang en bodhran) is voor de meeste geen onbekende. Deze  
immer sympathieke en goedlachse Schotse is gekend als het vocale en stralende 

middelpunt van de internationale bekennd Iers.Schotse band Shantalla. Philip 
Masure (gitaar, cittern,zang) kennen we als gitarist bij de groepen zoals Comas, 

Urband Trad en Laïs. Hij is de meest gevraagde folk-gitarist en speelt op 
honderden cd’s. Helen en Philip spelen al 25 jaar samen muziek en de prachtige 
meerstemmige zang is als vocale poëzie. Puttend uit het hart van gecombineerd 

repertoire staan deze ervaren topmuzikanten garant van een schitterende concert! 
 

Vr 20 maart om 20.15 uur  ‘He Folk (s) door Leana & Hartwin (Est.) 
 

Vr  27 maart om 20.15 uur Singer-songwriter americana concert (In)sane 
 

Za 28 maart 20.15 uur Stinky-Feat blues-duo (It) 
 

Zo 29 maart om 15.30 uur ‘Binnen en buiten’ door  Dirk Decombele en Katelijn 
Janssens (folk) 

 
 



 
 

Vr 3 april om 20.15  Nils Decaster en Yves Meersschaert 
(Tell me,what is the soul of a man?) 

 
Za 4 april David Giles (singer-songwriter uk) 

 
Za 11 april om 20.15 uur Muziektheater door Yves Bondue ‘Nabeeld verbeeld’ 

 i.s.m. Davidsfonds lede 
 

Vr 24 april om 20.15 uur Eclectic Ox (Ierse / Keltische muziek) 
 

Za 9 mei om 20.15 uur ‘He Folk(s)’ H.T. Roberts en Pascal Michiels 
 

Zo 24 mei ‘binnen en buiten’ met ‘Gene Taylor’ (usa) 
 

Zo 31 mei ‘binnen en buiten’ The Daisy Crookeds’ 
 
 

AGENDA TIP: 
 

Zo 7 juni Ontbijt met warme klanken van 9 tot 11 uur met optreden van 
Dartiesten  

 
Za 13 juni Ierse-avond met   ‘Irish stew’  & ‘The Swigshift’ 

 
 

Zo 5 juli Opening ‘Zomercartoonwandeling’ 2020 en ‘Kunstmarkt 2020’ 
met  Roel Van Bambost, ‘Boom van de weireld’,Astrid Sioen, …. 

 
Za 11 en Zo 12 juli ‘Sloanthé’ kleine folkfestival 

Za 11 juli ‘Goei Marsjandies’  Zo 12 juli Philip Masure en Les Muller en Faran Flad! 
(kaarten 10 euro) 

 
 

Herberg ‘Koning-ezel’ is  vanaf vr 1 tot en met zo 3 mei gesloten, we gaan 
naar ‘Festival Cassel Craic’ 

 
 

www.meaningfool.org  0499/117709 
 

Herberg ‘Koning-Ezel’ Kerkevijverstraat 41A 9340 Lede 
 

Beperkt aantal plaatsen (35), reserveren is een zekerheid! 
Rekening vzw Meaningfool: BE51 3631 6695 8662 (vermeld : datum&naam 

evenement + aantal tickets+je naam&voornaam) 
 
 

http://www.meaningfool.org/

