Concerten in Herberg Koning-Ezel
April 2022

Vrijdag 1 april om 20.00 uur ‘Derek’ (solo)
Derek is een singer-songwriter die vroeger in de rockband Derek & the Dirt zat en die samen
met Yves Meersschaert het duo Derek & Vis had. Vanaf 2002 werkt hij onder de naam Derek
zowel solo als met verschillende groepsbezettingen aan de nieuwe cd’s en treedt daarbij ook op
in vele verschillende formules.
Vrije bijdrage is welkom – beperkt publiek 25

Zaterdag 2 april om 20.00 uur ‘The Lasses’
The Lasses is een Nederlands duo uit Amsterdam bestaande uit Sophie Janna en
Margot Merah. Hemels folk-duo!
Inkom: 10 euro – beperkt publiek 30

Zondag 17 april om 11.00 uur PaasAperitiefConcert door
‘Tgeneratie Konflikt’
Jan Huib Nas is trots nog eens het podium van Herberg Koning-Ezel te betreden.
Vrije bijdrage welkom – beperkt publiek 25

Zondag 17 april om 16.00 uur ‘De Gevleugelden’
De Gevleugelden is een band rond singer-songwriter Jonas Cole, gitarist-zanger
Jeroen Knapen en zangeres Kalinka Verschraegen. In hun melodieuze
Nederlandstalige liedjes gaan ze op zoek naar de mogelijkheden van
meerstemmige zang om hun nostalgische verhalen te vertellen.
Vrije bijdrage is welkom – beperkt publiek 30

Vrijdag 22 april om 20.00 uur ‘Hop Simonne’
Hop Simonne, een band die mensen in beweging brengt, zowel fysiek als
emotioneel. De nummers kunnen variëren van standards over popsongs tot
muziek van de laatste jaren, dit alles verpakt in een jazz-jasje.
Inkom 10 euro – beperkt publiek 25

Zondag 24 april om 16.00 uur ‘eCLectic Ox’
eCLectic Ox is een groep dat grasduint doorheen het Ierse repertoire, met gitaar,
viool, tenor, bango en bas als belangrijkste instrumenten.
Vrije bijdrage is welkom – beperkt publiek 30

Vrijdag 29 april om 20.00 uur ‘LenA’(singer-songwriter)
In Herberg Koning-Ezel is de absolute ontdekking van het jaar, LenA singersongwriter. Momenteel barst het in België van het (piep)jonge muziek talent.
Sommige anderen nemen langer tijd om in de openbaarheid te treden, zoals de
achtenvijfjarige Lena Wauters uit Opwijk. In de zomer van 2021 nemen ze haar cd
op met topmuzikanten ‘Here and Beyond’ en zal ze optreden met haar zoon
Dennis en H.T.Roberts .
Inkom:10 euro – beperkt publiek 25

De organistie van alle concerten en voorstellingen gaat uit van vzw Meaningfool.
Reserveren en alle info op www.meaningfool.org 0499117709
info@meaninfgool.org
Herberg Koning Ezel Kerkevijverstraat 41a 9340 Lede

