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Unieke akoestische
straatconcerten
van 8 topbands en
singer-songwriters in het
Begijnhof van Tongeren

COLOFON
MoMeNT is een initiatief en realisatie van de stad Tongeren,
directie socio-culturele aangelegenheden.
Intendant MoMeNT:
Barbara Wyckmans
Coördinatie MoMeNT:
Mona Vanschoenwinkel
Promotie- en communicatie-verantwoordelijke MoMeNT:
Dorien Bollaers
Productieverantwoordelijke MoMeNT:
Lisa Deckers
Inspirator en coördinator Stadsmuzikantenfestival:
Danielle Gielen
Met dank aan de vele enthousiaste bewoners van het
Begijnhof, MoMeNT-vrijwilligers en stagiaires!
Het Stadsmuzikantenfestival kan rekenen op financiële
ondersteuning door de Vlaamse Overheid en kwam tot stand in
samenwerking met volgende partners:
Poverello Tongeren
Jeugdherberg “Begeinhof”
Huis van de Advocaat
Meer info
moment.tongeren.be/het-stadsmuzikantenfestival
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De formule van het
Stadsmuzikantenfestival is
eenvoudig maar sterk.
8 bands en singer-songwriters
worden een zondagnamiddag
lang ingezet als straatmuzikanten.
Sommige acts gaan al een TIJD
mee. Hun kwaliteit overtuigde
ons om hen te programmeren.
Andere muzikanten komen pas
kijken maar wisten in die korte
TIJD toch al onze aandacht
te trekken. De affiche is een
mix van experimenteel, pop,
singer-songwriter, ultramoderne
muziek om op te dansen, jazz,
Nederlands, Frans en Engels.

BEKIJK ONS VOLLEDIGE
PROGRAMMA VIA
MOMENT.TONGEREN.BE

Op zondag 1 juli, tussen 14u30 en
18u00, spelen de acts elk 4 sets
van 20 minuten in de openbare
ruimte van het Begijnhof van
Tongeren. Ze doen dat zonder
podium en (semi-) akoestisch.
Het Stadsmuzikantenfestival
is een uitdagende mix van
muziek en erfgoed. Het staat
geprogrammeerd in de
binnenstad van Tongeren, meer
bepaald in het charmante
Begijnhof (Unesco Werelderfgoed)
dat voor de gelegenheid
verkeersarm is.
De concertlocaties liggen op
wandelafstand van elkaar.
Het publiek loopt tussen de
straatmuzikanten door en stelt zo
z’n eigen programma samen. Het
Stadsmuzikantenfestival biedt de
gelegenheid om op één namiddag
van 8 bands te genieten in een
ongewone context.
Ook bijzonder geschikt
voor muziekliefhebbers met
kinderen.
Het Stadsmuzikantenfestival
is gratis.
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Dans Dans, dat is het volstrekt unieke muzikale
verbond tussen Bert Dockx (tevens frontman
van het veelgeprezen Flying Horseman), Frederic
Jacques (bassist bij de grote Mark Lanegan en
zelf groots songsmid en zanger onder de naam
Lyenn) en Steven Cassiers (alom bewonderd
instrumentalist, o.a. bij Dez Mona en DAAU).
Jazz, rock, blues, psychedelica, atmosferisch,
meeslepend, geraffineerd en wild... hun muziek
is het allemaal en ze maken er een eigen
instrumentaal universum mee. Eén van de meest
intrigerende bands van het land. Hun laatste
plaat ‘Sand’ (2016) ontving 4 en 5 sterren-recensies
in de vakpers.

“Dans Dans brengt rockliefhebbers in vervoering met
zijn jams. Doe je ogen dicht en Dockx en zijn kompanen
toveren een film voor je ogen die zich nu eens afspeelt
in een opwindende, broeierige nachtclub en je het
volgende moment achterlaat in weidse prairies waar je
een verschroeiende woestijnwind tegemoet waait.“
De Standaard

Met haar fascinerende hese stem
zoekt Josephine een eigen weg in het
muzieklandschap, zwevend tussen pop en soul.
Beïnvloed door artiesten als Alice Phoebe Lou,
Amy Winehouse en Alabama Shakes tracht
ze in haar songs een persoonlijk verhaal te
vertellen, dit alles met een groovy sausje erover.
Haar bijzondere stemgeluid leverde al terechte
vergelijkingen op met Björk en King Krule.
Josefien behaalde de tweede plaats in het
muziekconcours ‘Westtalent’. Ze werd zowel in 2017
als in 2018 genomineerd voor De Nieuwe Lichting
van Studio Brussel. In 2018 staat ze in de finale van
Humo’s Rock Rally, waar ze aan de haal gaat met
de publieksprijs. Haar passage in deze wedstrijd
leverde haar de omschrijving ‘Selah Sue in kokend
water’ op.

“Josephine, voorheen Josefien Deloof is nog maar 19,
maar met de ogen dicht klinkt ze als een doorleefde
soulzangeres. Haar stem is even breekbaar als krachtig
en grijpt je af en toe bij je nekvel.”
Studio Brussel

“Dans Dans heeft zich de jongste vijf jaar opgewerkt
tot één van de sterkste live-bands die ons land rijk is.
Van Groningen tot Wenen, van Londen tot Kopenhagen,
overal laat het trio het publiek met verstomming achter.”
Knack Focus

“Een pittige singer-songwriter die gestaag aan het
bouwen is aan een mooie carrière.”
Gonzo Circus

DANS
DANS

JOSEPHINE

Bert Dockx: gitaar, cassettespeler
Frederic Jacques: bas, elektronica
Steven Cassiers: drums, percussie, elektronica

Josefien Deloof: zang, gitaar

VOORHEEN
JOSEFIEN
DELOOF
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Portland zoekt de grenzen op tussen
hedendaagse indiepop en authentieke
folkmuziek, al flirtend met elektronische sounds.
Hun dromerige melancholische nummers worden
overgoten met wondermooie meerstemmige
zangpartijen en klinken TIJDloos en puur. Portland
behaalde in 2016 de finale van Humo’s Rock Rally.
Met ‘Pouring Rain’ (meer dan 1.000.000 streams op
Spotify) wonnen ze De Nieuwe Lichting 2018 van
Studio Brussel. Zowel ‘Pouring Rain’ als hun cover
‘Matilda’ van alt-J zijn snoepjes voor de radio.

“Met ‘Pouring Rain’ legden ze meteen één van de
allermooiste songs van deze editie voor, waarin
woorden als “etherisch”, “americana” en “TIJDloos”
spontaan verschenen in notitieboekjes.”
De Morgen

“Een warm dekentje van melancholische pop.”
Studio Brussel

PORTLAND
(DUO)

Jente Pironet: zang, gitaar
Sarah Pepels: zang, toetsen

Somebody called me Sebastiaan hoort bij de
eerste lichting MoMeNTmakers die vorig jaar als
artist in residence het thema TIJD beschouwde
als uitgangspunt. Sebastiaan gebruikt zijn gitaar
en zijn warme stem om zijn verhaal laag na laag
vorm te geven. Hij nodigt de luisteraar uit op zijn
innerlijke ontdekkingstocht langs zonovergoten
wegen en schaduwrijke rustplaatsen, om samen
met hem de reis van ons leven te aanschouwen.
Onderweg toont hij zich als een jonge, bekwame
performer en verhalenverteller. Zijn inspiratie
haalde hij bij een 9 maanden durende reis, zonder
plan maar mét gitaar. Sebastiaan Simoens
studeerde zangstudies aan PXL-Music in Hasselt,
waar hij met “Le Temps Qui Reste” en “Sir Francis”
(met bandleden van o.a. The Guru Guru, Bazart,
Warhola en Jasper Steverlinck) stevig aan zijn
muzikale carrière bouwde. Daarnaast maakt hij
deel uit van de coverband “De Nuttelozen van de
Nacht”. Op dit moment werkt hij aan de opname
van zijn plaat die later dit jaar zal uitkomen.

SOMEBODY
CALLED
ME
SEBASTIAAN
Sebastiaan Simoens: zang, gitaar
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Na zijn succesvolle passages op onder andere
Dour en Pukkelpop is Témé Tan niet langer een
onbekende in België. Tanguy Haesevoets groeide
op in Kinshasa en Brussel en heeft geleefd in
Japan (waar hij z’n artiestennaam vond) en
Brazilië. De man van de wereld stal met zijn oren
en de buit (rumba, zouk, bossanova, congotronic,
Michael Jackson, Cornelius) verwerkte hij in
zijn titelloze debuutplaat (oktober 2017). Het
geheel vormt een verslavende combinatie
van Afrikaanse, Europese, Aziatische en
Zuid-Amerikaanse invloeden met als doel: de
mensen laten dansen! Témé Tan is tegelijkerTIJD
ultramodern en vol respect voor oude tradities.

“In 2017 ontpopte de Brusselse Témé Tan zich tot
persoonlijke hofleverancier van ons klein plezier.
Nummers als ‘Améthys’ en ‘Ca va pas la tête’ slaan ons
ochtendhumeur genadeloos tot moes, en laat dat nu
net zijn wat wij nodig hebben om zowel de dag als de
nacht goed te beginnen.”
Metro

“Wie hem al kende, wist waarvoor hij kwam. Zij die hem
niet kenden, zullen hem niet snel vergeten.”

Dubbel South-African Music Award winnares,
Tutu Puoane, is afkomstig van een township nabij
Pretoria. Ze studeerde jazz zang en klassieke zang
en via een tussenstop in Den Haag kwam ze in
Antwerpen terecht. Puoane werd gevraagd door
beroemde namen, zoals Roy Hargrove, Stacy
Rowles, Hein van de Geyn, Dré Pallemaerts en Toots
Thielemans. Met het Brussels Jazz Orchestra werkte
ze samen voor projecten rond Billie Holiday, Nina
Simone, en recent ‘We have a dream’ (februari 2018),
een project en een album rond protestsongs.Tussen
alle bedrijvigheid door leidt Puoane haar eigen
quartet en brengt ze award winning solo albums
uit. Ze brengt songs die gedrenkt zijn in jazz en soul,
met de Afrikaanse toets, teksten in het Engels en in
haar moedertaal, het Sepedi.
Een gemeenschappelijke liefde en appreciatie
voor jazz bracht Tutu en Ewout samen.
Uit de kruisbestuiving van Pierreux’ sterk klassieke
en in jazz gewortelde scholing, en Puoane’s
ritmische en Zuid-Afrikaanse achtergrond
ontstond een unieke mix van Zuid-Afrikaanse
swingende geluiden en Amerikaanse Jazz. Telkens
als ze als duo optreden, ontstaat er een magie
die hun muzikale band nog sterker maakt.

“Ga kijken want zangeres Tutu Puoane bewees al haar
talent met het Joni Mitchell-project.”
De Standaard over ‘We have a dream’, het project waarin Tutu Puoane
samen met het BJO protestsongs aanpakt

TÉMÉ
TAN

TUTU
PUOANE
& EWOUT
PIERREUX

Tanguy Haesevoets: zang, gitaar, elektronica

Tutu Puoane: zang
Ewout Pierreux: piano

Dansende Beren
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In een ander leven is Willem Ardui de helft van
Blackwave. Dit funky hiphopproject heeft een
echt doorbraakjaar achter de rug. Met hits als
‘Big Dreams’ en ‘Elusive’ kregen ze veel airplay op
de grote radiostations en concerten verkochten
in no time uit. In 2018 slaat producer-zanger Ardui
ook solo zijn vleugels uit, niet met groovy hiphop
maar met melancholische Nederlandstalige
pop. Hiermee bevestigt Ardui dat Vlaamse lyrics
terug zijn van weggeweest. Inspiratie haalt hij
bij singer-songwriters als James Blake, maar
ook Arduis hiphop-achtergrond als producer
schemert door in dit project. Ardui verwoordt het
zelf op deze manier: “Voor mij is het een evidentie
dat ik de twee projecten tegelijk doe, al vinden
veel mensen het raar dat ik zo’n uiteenlopende
dingen combineer. Voor mij liggen ze vrij dicht bij
elkaar. Zowel muzikaal als qua tekst ga ik voor
beide projecten op dezelfde manier te werk. Bij
Blackwave zijn de nummers veeleer uitbundig,
terwijl mijn soloproject eerder teruggrijpt naar het
intieme.”

TIJD is een merkwaardige materie. De TIJD heeft
het voor het zeggen in ons leven, ook al sta je er
niet echt bij stil. De ongrijpbaarheid ervan is het
thema van het zesde album van Yevgueni. Welke
TIJD is verloren? Komen er betere TIJDen aan? En
waarom is er alTIJD TIJD te kort? Het antwoord
brengt de band in het album ‘TIJD is alles’
(oktober 2017). Live mag je je verwachten aan
frisse nieuwe songs maar ook aan een aantal inmiddels - klassiekers.
“Hartverwarmend, oerdegelijk concert.“
De Standaard

“Fluisterpop in de moerstaal, op het kruispunt van
Bazart en Eefje De Visser.“
De Standaard

WILLEM
ARDUI
Willem Ardui: zang, gitaar, elektronica

YEVGUENI

(TRIO)

Klaas Delrue: zang, gitaar
Geert Noppe: piano, tweede stem
Maarten Van Mieghem: bas, tweede stem
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