Concerten en theater in Herberg Koning-Ezel!
Januari – Februari – Maart 2022
Vrijdag 14 januari om 19.30 uur ‘The Feast of Fools’ , “Koning-Ezel” verwijst naar
“Feest van de ezel” of “Feat of the Ass”! Als Herberg Koning-Ezel kunnen we er
niet omheen. Wij nodigen Fabela de muzikale nar die reist door te lage landen als
troubadour en nar tegelijk. Wij trakteren met “ballekes van Marina’ (vrije bijdrage
welkom)
Vrijdag 4 februari om 19.30 uur ontvangen we ‘Helen Flaherty’ en ‘Philip Masure’,
twee iconen uit de folk-wereld (inkom 10 euro).

Zondag 6 februari om 16.00 uur ‘Kathleen Vandenhoudt’ , deze bluebird is bij
uitstek troubadour van het hart en vleugels (vrije bijdrage welkom).
Zondag 13 februari om 11.00 uur een aperitief – concert door ‘Lakshmi’, zij is
gefascineerd door de Ierse harp en Bretoense volksmuziek (inkom 10 euro exl. een
hapje).
Zondag 20 februari om 16.00 uur ‘Vos & Wezel’ spelen ‘Kolders’, een hommage
aan de kleinkunst. (vrije bijdrage is welkom)
Vrijdag 25 februari om 20.00 uur ‘Kaffee’ eigenzinnige mix. van theater, poëzie,
humor en muziek. Tekst & spel – Vanessa Daniëls en muziek – Olivier Dessailly
(inkom 10 euro)
Zondag 27 februari om 16.00 uur ‘Fetch’, zet Pascale Michiels, Kathleen
Vandenhoudt (Billy en Bloomfisch) en Luc Van de Poel samen en je krijgt een
sterke set met een streep nostalgie. (vrije bijdrage is welkom)

Vrijdag 4 maart om 19.30 uur ‘Chris Moran’ vzw Meaningfool gaat voor één keer
het muziek-concept verlaten en gaat samen met ‘LKV Veur De Leut’ de traditie van
het Carnaval eren. (inkom 10 euro)

Zaterdag 5 maart om 19.30 uur “Kozzes” Bert Holvoet en Leiv Hendrickx vormen
samen Cozmoz (Cozzekes Moziek) (vrije bijdrage welkom)
Vrijdag 11 maart om 20.00 uur ‘Billy en Bloomfish’ , 2 stemmen, 2 gitaren….een
perfecte symbiose Kathleen Vandenhoudt & Pascale Michiels met hun acoustic
Americane, roots & blues en een schuifje country één doel….spelen voor het
plezier en dat met véél graagte (vrije bijdrage welkom)

Zondag 13 maart om 11.00 uur ‘Denis Nowè’ puntdichter, een Vlaamse primitief
groots op de kleine ruimte (inkom 10 euro exl. Hapjes)
Vrijdag 18 maart om 20.00 uur ‘Malahide’ in het Ierse weekend in het kader van
St.Patrick Day speelt folkgroep Malahide met een repertoire van Ierse en Schotse
traditionele muziek.(Inkom 10 euro)

Zondag 20 maart om 16.00 uur ‘Goei Marsjandies’ Goei Marsjandies kan niet
ontbreken op het weekend in het teken van St.Patrick Day , de schitterende groep
die al jaar genesteld is in Herberg Koning-Ezel. Dat ze niet alleen Klezmer,
Nederlandstalige muziek spelen, Ierse en Keltische klanken zullen ook niet
ontbreken. (Inkom 10 euro)
Vrijdag 25 maart om 20.00 uur ‘Jim Cain’ Jim is een singer-songwriter uit het
Gentse, zijn songs zijn beïnvloed door wat een mens bezighoudt: illusies en
onthulling, twijfel en hoop, verleden en toekomst….gelukkig gepaard met een
gezonde portie zelfrelativering. (vrije bijdrage welkom)

Zaterdag 26 maart ‘Het Vertrek’ theatervoorstelling een productie van vzw Esbattement. Eén leven.Twee persectieven. Tekst van Dimitri Verbelen, in een regie
van Anton Cogen - acteurs Veerle Lus (LUTS) en Antoon Vandendriessche (DUTS)
(inkom 15 euro)
Zondag 27 maart ‘De Nonsens Alliantie’ impro -theatervoorstelling. Grappig,
ontroerend of absurd? Steeds uniek. (inkom 10 euro)

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

