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Voorwoord
Het einde van 2017 komt met rasse schreden nader, eens tijd om eens te 
kijken hoe het met “Country versus Country” gaat. We hebben adverteer-
ders verloren, wat eigenlijk heel normaal is. Tien jaar geleden moest Jean 
Pierre zich ook eerst bewijzen voor hij ze kon in huis halen. Denken dat wij 
dit zomaar cadeau zouden krijgen zou makkelijk geweest zijn.
Dit is onze tiende uitgave, want in de zomer hebben we een tweemaan-
delijkse en we hebben eentje geskipt door mijn valpartij die niet zonder 
gevolgen is gebleven. Ons magazine telt iets minder pagina’s, door de ad-
vertenties die er niet meer zijn maar we hebben nog altijd evenveel arti-
kelen geschreven.
We zijn trouwens nog altijd van mening dat we een leesblad zijn en geen 
reclameblad waar de reclame de overhand krijgt. Nee, we zitten proporti-
oneel goed in elkaar.
We hebben hard moeten werken iedere maand, want naast het magazine 
dat enorm veel tijd in beslag neemt, gaan wij beiden ook fulltime gaan 
werken en we hebben ook kinderen en kleinkinderen de nodige aandacht 
vragen. Het wordt soms onder gewaardeerd wat we doen, maar dat komt 
door onwetendheid van wat het allemaal inhoud, een magazine aanma-
ken.
Eerst komt het opzoekingswerk, afspraken maken en dan de interviews 
doen, deze dan uitschrijven en doorsturen naar de betreffende personen 
om goedkeuring voor plaatsing te verkrijgen. Daar gaan dagen over eer 
dat dat allemaal gebeurd is. En dan kan Luc het afwerken om in het ma-
gazine te plaatsen.
Maar een ding weten we wel zeker, we zouden het voor geen goud willen 
missen en het zijn de lovende woorden die we iedere maand mogen ont-
vangen die ons nog sterker maken.
Dus in deze laatste dagen van 2017 wil ik alle mensen bedanken die ons 
steunen en gesteund hebben, DANK U namens het team van Country ver-
sus Country.

Wij wensen iedereen een fijn eindejaar en we zien elkaar terug in 2018

Bij opmaak van het magazine kwam het bericht binnen dat 
Vic Holdroyd, songwriter, ook voor Victoria Eman , plotse-
ling is overleden. wij wensen Victoria en iedereen die hem 
kende veel sterkte toe.
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Van Nashville Rock kan je op drie verschillende manieren van Country Muziek genieten 

1. Radioprogramma op Radio Mol 
2. 24/7 internet radio 
3. Facebook 

Via 105.2 Mhz en via http://radiomol.be kan je elke zondag 
genieten van de nieuwste countrymuziek, elke week 
draaien wij de nieuwe release van de Amerikaanse groten 
maar ook van opkomend talent in Amerika. Enkele keren 

per maand blijven wij in Europa en hebben we interviews van artiesten 
van hier en onze buurlanden. 

Nashville Rock bestaat al meer dan 20 jaar en heeft al heel wat artiesten 
over de vloer gekregen van zowel hier als uit Amerika, af en toe verlaten 
we ook eens onze ultramoderne digitale studio en komen we naar jullie 
toe met liveoptredens van allerlei country artiesten. 

 

Sinds 2010 ben ik ook gestart met een internet radio waar je 24 uur per dag en 
7 dagen per week naar de nieuwste countrymuziek kan luisteren en dit via veel 
verschillende sites zoals iTunes, Shoutcast, iTuner en natuurlijk ook via onze 
eigen website. 

De uitzendingen gebeuren vanuit Amerika en worden daar ook verspreid over 
heel de wereld dit alleen omdat de grootste luisterdichtheid in Amerika ligt. 

Via Facebook kan je elke week nieuwe clips vinden van de grootste en minder grote artiesten, 
bijna alle muziek die je hoort via het radioprogramma kan je de clips bekijken op onze 
Facebookpagina https://www.facebook.com/NashvilleRock 
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Intervieuw Lisa Clark
Intervieuw (F)Light to bike
Victoria Eman
Intervieuw Bob’s Country band
P&D Country - Country versus Country
Club in de kijker  The Blue Hill Country Dancers
Lana Wolf
Lana Wolf
Intervieuw met Henri Piccini
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HEART OF THE WEST
Waar: Saloon   Dorpsstraat 60   8460 Ettelgem

Lessen: donderdagavond 20.00 - 22.00    zondagavond van 18.00 - 20.00
2de & 4de vrijdagavond van 20.00 - 22.00 (beginners)

1ste & 3de vrijdagavond van 20.00 - 22.00 square dansen
          Contact: Verenigings adres: Hoefijzerstraat 3   8480 Ichtegem

 E-mail: info@heartofthewest.be                         Website: www.heartofthewest.be
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Lisa Clark’s comeback
Toen Lisa als twaalfjarige meid samen met 

haar moeder “Stand by Your Man” zong tij-
dens een karaokeavond kon ze niet weten welke 
invloed dit zou hebben op haar leven. Ze werd 
aangetrokken door de JL Dawson Band om de 
leadzangeres te zijn, ze vertoefde elk week van 
de donderdagavond tot de zondagavond aan de 
kust want iedereen wou haar boeken. Na 6 jaar 
met de band hielden 
ze het voor bekeken 
en trok ze verder solo 
en ook dat legde haar 
geen windeieren.
Tot haar lichaam haar 
een halt toeriep en ze 
tijd nemen voor zich-
zelf, ondertussen werd 
ze zwanger en besloot 
ze een jaar uit de spot-
lights te verdwijnen. 
Na een moeilijk jaar is 
Lisa er weer helemaal 
klaar voor, weerom 
met de steun van haar 
papa, die haar overal 
begeleid. Wij vinden 
het super om als eer-
ste het goede nieuws 
te mogen brengen.
Hallo Lisa, bedankt 
om ons uit te nodigen 
voor dit interview. Je 
hebt een heel moei-
lijke periode doorgemaakt, je gezondheid, 
een moeilijke zwangerschap, hoe gaat het nu 
met jou?
Het gaat goed, ik ben blij dat ik weer tussen het volk, 
vrienden en kennissen kan komen. Gedurende deze 
moeilijke periode heb ik natuurlijk niet helemaal het 
contact verloren, daarvoor hebben we facebook na-

tuurlijk. Mijn persoonlijke dingen in mijn leven heb ik 
gedeeld via facebook en mijn countryvrienden bleven 
op de hoogte daardoor.
Hoe moeilijk was dat voor jou om te besluiten 
een sabbatjaar te nemen?
In het begin had ik daar echt nood aan, je moet weten 
dat ik al optrad van mijn dertiende en eigen lijk een 
deel van mijn jeugd heb gemist. Dus nu wilde ik ook 

eens uitgaan, ontspannen 
en vooral optrekken met 
de familie. Dat mistte ik 
allemaal, maar na een tijd 
begonnen die vier muren 
op mij af te komen. Ik had 
niets meer omhanden wat 
ontspanning betreft. Een 
baby heeft ook geen vie-
rentwintig uur op vieren-
twintig de volle aandacht 
nodig, toch niet wanneer 
hij slaapt. Na zo’n maand 
of vijf had ik er genoeg van 
en ben ik beginnen over-
wegen of ik al dan niet te-
rug zou zingen. Ik had nog 
te veel adrenaline om mijn 
lijf zitten om te stoppen 
met zingen, dus vandaar 
mijn besluit. En alles is per-
fect combineerbaar, want 
we trekken weer op met 
de caravan achter de wa-
gen, daardoor kunnen de 
kids perfect meegaan.
Lisa, jij hebt echt nog 

zo’n sterke band met jouw fans, een echte 
aanhang ook, want waar jij optreedt zijn die 
steeds aanwezig…
Ja ik was twaalf jaar toen het allemaal begonnen is, nu 
ben ik er dertig, dus er zijn daar mensen bij die mij al 
volgen van in het begin en die blijven mij steunen.

mailto:info%40heartofthewest.be?subject=
http://www.heartofthewest.be
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SIDE BY SIDE COUNTRYDANCERS
Waar: Cafe Oud Sint Elooi   Lanestraat 106   3090 Overijse (Tombeek)

Lessen: dinsdagavond Van 19.00 - 21.00
Contact:

 E-mail: info@sidebysidecountry.be    Website: www.sidebysidecountry.be

THE DILIGENCE COUNTRY DANCERS
Waar: Gemeenschapscentrum Ijzermael   Monseigneur Raeymaekersstraat 11   

2235 Westmeerbeek
Lessen: dinsdagavond Van 19.00 - 20.00 beginners   20.00 - 21.00 2de jaars

Van 21.00 - 22.00  gevordereden 
Contact: Maria gsm: 0474.63.31.27 of Liliane gsm: 0477.67.07.56
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Wat moeten wij ons voorstellen bij een come-
back?
Ik zal het zeker rustig aan doen, ik ben zwaar ziek ge-
weest, dus ik heb geleerd om te luisterren naar mijn 
lichaam. Met mijn zoontje erbij wordt dat een hele 
opgave want momenteel houdt hij mij graag wakker 
’s nachts. En ik zou nog graag eens een cd uitbrengen, 
ik popel echt om te starten. Geen cd met eigen num-
mers zoals er enkele nummers in het verleden. Door 
kinderen te krijgen heb ik geen tijd voor over om zelf 
nummers te schrijven. 

Ben je op de hoogte gebleven van de verschui-
vingen die zich voorgedaan hebben binnen de 
linedans wereld?
Neen, eigenlijk niet, want ik ben daar totaal niet in ge-
kend, ik zing altijd wat mijn hart doet kloppen, liedjes 
die mij liggen. De mensen die mij boeken die weten 
dat, ik zing wat ik graag zing. Want weet je, ik zie dat 
de mensen wel dansen vinden op de nummers die ik 
breng. Ik hou ook van die oude countrynummers en 
daar wordt steevast op gedanst. En de mensen ken mij 
daarin, die gaan niet bellen naar mij om te vragen of ik 
dat bepaald nummer kan zingen. 
Ik ben een last minuut zangeres, ik kom op het podium 
en ik zing waar ik goesting in heb. Maar wanneer ze 
mailen dat ze graag een lijst zouden willen met songs 
die ik zeker breng, dan doe ik dat. Dan kunnen ze rus-
tig op de repetities dansen herhalen of aanleren. Wan-

neer ik dan zo’n lijst opmaak, dan doe ik opzoekwerk 
om er ook de dansen bij te kunnen plaatsen. Zo kom ik 
de mensen toch wel tegemoet. 
Lisa, vroeger was je te boeken met een band, 
mis je dat niet?
Absoluut, even geleden heb ik eens audities gehou-
den, maar een band vormen is zo moeilijk, je moet 
de juiste mensen bij elkaar kunnen plaatsen want ze 
moeten ook overeenkomen. Ik heb er al veel over 
gesproken met mijn moeder, een zaal huren en audi-
ties doen en muziekscholen aflopen. Maar wanneer 

je dan de financiële kant 
ervan bekijkt, dat is al-
lemaal niet zo makkelijk 
om te verwezenlijken en 
zeker niet als zangeres. Ik 
ben geen echte muziek-
kenner, de kennis heb ik 
niet. Ik kan zingen maar 
heb nooit scholing ge-
volgd, het is mij door de 
natuur geschonken, dus 
ik kan moeilijk oordelen 
als ik moet werken met 
muzikanten. Daarvoor 
reikt mijn kennis niet ver 
genoeg.
In de tijd had ik geluk, 
door mijn karaokeoptre-
den was er iemand in de 

zaal die mij vroeg om met hun band op te treden. Dus 
gans dat gedoe van audities en oordelen over de muzi-
kanten dat hoefde niet, dat was geluk hebben.
Ik zoek nog altijd op sites naar groepen die een zange-
res zoeken, maar meestal is zijn het gitaristen of drum-
mers die gezocht worden.
Het is een heel gedoe om dat allemaal te verwezenlij-
ken, we zien wel wat de tijd nog brengt.
Van welke stijl hou jij, wat staat er op jou lijst?
Een breng een grote verzameling van uiteenlopen-
de stijlen zeg maar, ik hou van rockabilly, dat ligt mij 
enorm. Ik hou van countryrock, maar ik breng even-
goed de oude countrynummers zoals een Brenda lee.
Terug zingen betekent ook weer een nieuwe 
planning, een indeling maken in jouw drukke 
leven.

Dat klopt, het zal niet makkelijk zijn, ons papa is ook 
al wat op leeftijd, hij is overal mee met mij want dat is 
zijn leven. Door een jaar niet op te treden was hij dat 
kwijt en viel hij in een zwart gat want daar zat hij dan, 
elk weekend thuis.
Dus in overleg met hen heb ik besloten om de draad 
terug op te pakken. Ik ben blij dat mijn ouders me 
daarin altijd hebben gesteund en er ook weer voor 
gaan.
Je hebt ook nog een vierjarig dochtertje, 
heeft zij de zang kwaliteiten geërfd van haar 
mama?
Absoluut, die zingt dan mee met mij en vraagt altijd 
van “Mama hoe komt dat jij zo mooi kan zingen”? 
ze wil ook zo kunnen zingen. En dansen doet ze ook 
graag dat heeft ze zeker mee. Ik zie het al voor mij, zij 
die zingt en ik die overal rondrijdt met haar, net zoals 
mijn papa altijd doet. Dat dansen zit in de genen, mijn 
mama is altijd balletlerares geweest, een heel intelli-
gente vrouw waar ik echt naar opkijk. Ze heeft ook in 
het koor gezongen, vroeger was dat trouwens in, ie-
dereen die zong was lid van een koor. En blijkbaar is 
dat weer in, wanneer je kijkt op internet vinden we 
toch veel koorgroepen en ook dat gospelzingen.
Was dat een gemis voor je ouders, toe je een 
onderbreking nam?
Ja, echt wel, vooral mijn papa, die is er op achteruit ge-
gaan, die hadden niets meer omhanden. Wij trokken 
van vrijdag tot zondag naar optredens en zaten in die 
wereld, dat was zijn leven. Paar liedjes gaan zingen, 
wat poseren voor foto’s en handtekeningen uitdelen, 
een praatje slaan, dat viel allemaal weg, niet enkel 
voor mij maar ook voor hem.
Daarom heb ik eerst de vraag gesteld aan hen, gaan 
we terug beginnen? 
En het antwoord weten we al door het feit 
dat je terug start…
Je moet weten, ik heb een jaar pauze genomen, het 
heeft ook goed gedaan voor mezelf om na te denken 
of ik dat nog wilde verder doen. In het verleden werd 
het op een bepaald moment zo druk dat ik het eigen-
lijk beu werd. Ik heb nog vrienden die ook zo reageer-
den en hun hobby van vandaag op morgen hebben 
stopgezet.
Ik ben ouder en kan nu beter mijn dagen indelen, want 
met muziek moet je dagelijks bezig zijn en dat vergt 

zeker tijd. 
Research doen, oefenen en naar muziek luisteren, ik 
heb dat echt gemist, muziek is mijn leven. Ik ga zeker 
mijn best doen, ik ben nog niet bezig maar ben al vier 
keer geboekt, het eerste optreden is voor volgend jaar 
Augustus gepland. 
Ik moet wel bekennen dat ik in Augustus eenmaal te-
rug heb opgetreden in Barvaux, daar stond ik reeds 
jaren op de affiche. Die mensen hebben mij kunnen 
overtuigen om toch op te treden en dat even aanpas-
sen, maar volgend jaar sta ik er terug.
Mogen de mensen dezelfde Lisa verwachten 
als vroeger?
Dat weet ik niet, ben ik verandert? Dat zullen we moe-
ten ontdekken. Ik ben in ieder geval niet van plan om 
anders te werken op het podium. Ik zal mijn bestaand 
repertoire brengen aangevuld uiteraard met nieuwere 
nummers, die ik dan graag hoor. De mensen die mijn 
kennen en boekten in het verleden kennen mijn re-
pertoire en mijn liedjes, dus een grote verandering… 
neen, ik hoop dat ze mij nog altijd graag zullen boeken. 
Ik ga wel selecteren in de aanvragen die binnenlopen 
want ik wil absoluut vermijden om geboekt te worden 
voor drie liedjes te zingen. Mijn  optredens zullen be-
staan uit minimum een uur zingen, ik hoop dat nie-
mand mij dat kwalijk zal nemen.
Mooie vooruitzichten toch…
Absoluut, ik heb ook heel hard gewerkt om mijn li-
chaam weer op peil te krijgen, ik was dertig kilo bij-
gekomen tijdens mijn zwangerschap. En zoals je weet, 
ik was altijd gesteld op mijn voorkomen en uitstraling, 
juiste kledij, make up en haartooi waren altijd belang-
rijk voor mij. Ik heb zelfs op momenten gedacht dat ik 
nooit meer zou kunnen optreden want die kilo’s erbij…
Terug opstarten vraagt ook organisatie want half werk, 
dat kan niet bij mij. Er staat een fotoshoot op het pro-
gramma, kaarten laten drukken, dat kost ook wat tijd. 
We staan voor de feestdagen, in Januari begin ik op-
nieuw te werken, dus ik drukke dagen in het verschiet.

Voor boekingen kunnen ze al terecht bij jou?
e-mail: melissa.pfaff@hotmail.com
Telefoon: 0492.64.13.32

Tekst. Kaat Vandewoude
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FORT ALAMO COUNTRY DANCERS
Waar: Centrum De Warande   Achterstraat 2   9450 Haaltert   

Lessen: vrijdaggavond Van 19.00 - 19.30 beginners
Van 19.30 - 22.00 iedereen en van 22.00 - 24 vrij dansen 

Contact: Laurent Vermassen0471.64.72.27 
E-mail: Laurent.vermassen@skynet.be

Website: www.fort-alamo-country-dancers.net

Hallo Gino en Geert, jullie hebben samen een 
mooi initiatief opgezet ten voordele van het 
kinderkankerfonds. Wat houdt dat initiatief 
juist in?

Ik ben zelf getroffen geweest door kanker en ergens 
blijf je daarmee verbonden. Zo heb ik vorig jaar deel-
genomen aan een actie van “Kom op tegen kanker”. 
Toen hebben we 5000,00€ verzameld, wat bedoeld 
was als inschrijvingsgeld om te mogen deelnemen aan 
de 1000 kilometer voor “Kom op tegen kanker”. Nor-
maal doet men dat in groep, maar ik wou dit in mijn 
eentje bereiken en dat is ons gelukt. Ik zeg ons om-
dat ik hiervoor de steun heb in de eerste plaats van 
mijn echtgenote, mijn zoon en mijn goede vrienden 
Geert en Kathleen. Dit jaar wil ik dit opnieuw doen, 

in mijn eentje als een soort van uitdaging. Ik ben een 
fervent fietser en wil zien of ik dat volhoud. Nu heb-

ben we een eigen initiatief uitgewerkt op gelijkaardige 
basis.  We gaan als alternatief een “ronde van België” 
fietsen, 600 kilometer in vier dagen.  Gezien we alles 
zelf organiseren kruipt er natuurlijk enorm veel werk 
in de voorbereiding naar die fietsdagen toe. We heb-
ben alles zelf uitgestippeld, de vertrekplaatsen en aan-
komsten, de overnachtingen geregeld en de publiciteit 
ervoor gemaakt. We hebben onze sponsors van vorig 
jaar terug aangesproken en gaan terug via acties pro-
beren zoveel mogelijk centen te verzamelen voor het 
kinderkankerfonds We zijn erin geslaagd om met vier 
ziekenhuizen samen te werken, we starten aan het UZ 
te Gent waar de zetel van het kinderkankerfonds is 
gevestigd. Vandaar rijden we richting Antwerpen naar 
Meerhout waar we aankomen aan het gemeentehuis. 
De tweede dag gaan we van start in Geel, Sint Dymp-
naziekenhuis en rijden we naar Laarne, waar we aan-
komen aan “The old horses lodge” een pension voor 
verwaarloosde en afgestoten paarden.
Dag drie vertrekken we in Wetteren, Algemeen Ste-
delijk ziekenhuis, om aan te komen op de esplanade 
te De Panne. De laatste dag vertrekken we dan in 
Veurne, Sint Augustinusziekenhuis en rijden we naar 
de eindmeet in Aalter, met  aankomst in het diensten-
centrum “Veilige have” waar we een slotshow organi-
seren. De zaal heeft een capaciteit van 650 mensen. 
Met de mensen van dit centrum hebben we reeds aan 
tafel gezeten en hebben we hun volledige medewer-
king verkregen. Daar zullen we dan ook de eindcheque 
officieel overhandigen voor het kinderkankerfonds. 
Ik rij deze ritten helemaal alleen, maar mensen die een 
stukje willen meerijden zijn gerust welkom. De ritten 
met aanvangsuren zullen allemaal op de website en 
facebookpagina vermeld staan. Dus mensen die willen 
inpikken kunnen dat gerust doen. Het organiseren is 
in feite een samenloop van twee zaken, het fietsen en 
het steunen van de vereniging alsook het wijkcomité 
dat destijds stopgezet werd terug opstarten. We kop-
pelen dat zo aan een goed doel en na drie jaar gaan 
we dat bekijken of dit voldoende respons krijgt om het 
blijven actief te houden. We proberen gans de wijk er-
bij te betrekken. Ze worden op elk initiatief uitgeno-
digd en we krijgen meer en meer respons op wat we 
doen.

Mensen met een Hart!!!
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THE FREE DEVIL DANCERS
Waar: Zaal De Grarve   Van Praetlei 137   2170 Merksem

Lessen: maandagavond Van 19.00 - 21.30
donderdagavond Van 19.00 - 21.30 

Contact: Francine Verhoft gsm: 0485.43.31.73 
E-mail: the.free.devil.dancers@gmail.com

Website: www.thefredevildancers.jimdo.com

RAILROAD COUNTRY  DANCERS
Waar: Zaal Gildenhuis   Kapelstraat 296   2660 Hoboken

Lessen: woensdagavond Van 19.00 - 22.00 
Contact:

Ivo: 0476.92.16.0   Nancy: 0486.10.87.37   Fabienne: 0478.47.35.37
 E-mail: railroad.c.d@gmail.com        www.facebook.com/the.railroad.cd

Hoe heb je deze ritten uitgestippeld?
In de eerste plaats hebben we ervoor gezorgd dat ik 
vier dagen na elkaar kon rijden zonder veel extra ver-
lof te moeten nemen. Daar hadden we dus de moge-
lijkheid van het Hemelvaartweekend of het Pinkster-
weekend, maar Hemelvaartweekend is traditioneel 
het “kom op tegen kanker” weekend. Dus hebben wij 
het Pinksterweekend gekozen en hoef ik enkel op vrij-
dag verlof te nemen.
Geert speelt in dit alles ook een belangrijke 
rol neem ik aan?
Ja, ik ben zijn technische ondersteuning, ik zal zorgen 
dat alles goed verloopt en rij mee met de wagen en zal 
ervoor zorgen dat bij startplaats en aankomst op elke 
plaats alles in goede banen wordt geleid.
Anja, als echtgenote van Gino, hoe nauw ben jij bij de 
organisatie betrokken, of is dit een mannenkwestie?
Ik ben ook iemand die hou van organiseren en vooral 
als het is voor een goed doel. Daarom sta ik er voor de 
volle 100 procent achter, de meeste zaken bespreken 
die mannen onder elkaar. We voelen dat het geres-
pecteerd wordt wat we doen, de mensen leven hierin 
mee.
Gino, je vertelde daarnet dat je zelf in aanra-
king gekomen bent met kanker, is dat een van 
de beweegredenen om dat te organiseren?
Neen, niet echt, in de eerste instantie heb ik vorig jaar 
zelf besloten om deel te nemen aan het initiatief van 
“Kom op tegen kanker”, maar de keuze voor het pro-
ject ten voordele van kinderkankerfonds is gemaakt 
vorig jaar op het eetfestijn. Daar hebben we de aan-
wezigen zelf laten kiezen wat hun voorkeur droeg voor 
ons volgend initiatief. Het was een lijstje van zes orga-
nisaties en er werd dus gekozen voor het kinderkan-
kerfonds. Voor 2019 is ons doel ook al vastgesteld.
Fietsen is mijn hobby en dat combineren met een 
doel, dat is meegenomen.
Je initiatief wordt gesteund door vier zieken-
huizen en die gaan ook kleine acties organi-
seren?
Zij gaan kleine acties ondersteunen maar krijgen geen 
deel van de opbrengst, zij werken daar belangeloos 
aan mee en het is de bedoeling dat ze de ontvangen 
gelden van hun initiatief aan ons meegeven de dag 
van vertrek. 
Naast de vierdaagse fietstocht organiseren 

jullie ook nog andere activiteiten, wat staat 
er nog op het programma?
We hebben twee zaken die doorlopend gebeuren toe 
eind Mei 2018 en dat is de verkoop van champagne, 
cava en wijnen. De mensen kunnen deze bestellen 
via onze website www.f-light-to-bike.webnode.be, 
of facebookpagina faceebook.com/flighttobike of 
via mail naar flighttobike@gmail.com . Onze tweede 
doorlopend initiatief is een tombola waarvan de trek-
king doorgaat op het sponsorevent van Vrijdagavond 
2 Februari 2018, waarvoor we reeds een 70-tal mooie 
prijzen hebben.
Het sponsorevent is er om de sponsors te bedanken 
voor hun bijdrage. Het event is toegankelijk voor ie-
dereen en de bijdrage bedraagt 75,00€. Hierover vindt 
u ook alle informatie op onze website www.f-light-to-
bike.webnode.be, of facebookpagina faceebook.com/
flighttobike of via mail naar flighttobike@gmail.com
De volgende actie is geheel nieuw, we organiseren 
op 18 Maart 2018 een Aperitiefconcert met “Masters 
&Tailor”, met dank aan Country versus Country voor 
hun sponsoring.
En dan hebben we nog een eetfestijn op 21 en 22 April 
volgend jaar. 
Jullie moeten echt heel veel activiteiten or-
ganiseren om een mooi bedrag te bekomen. 
Hebben jullie een bepaald bedrag voor ogen 
gesteld?
Inderdaad, ons streefdoel is 3000,00€ en daarmee zijn 
we voorzichtig om zeker te stellen dat we hierin sla-
gen. We moeten realistisch blijven, maar verzamelen 
we meer dan zijn we zeker geslaagd in onze opzet.
Ik hoor jullie daarjuist iets zeggen over het initiatief 
voor 2019, kan je daar wat meer over vertellen?
In 2019 gaan we nog een stap verder, we hebben 
reeds afspraak gemaakt met de mensen van de “Vei-
lige have” in Aalter, dat we een fietstocht zullen orga-
niseren waar iedereen mag aan deelnemen.
Maandag 21 Mei is de eindrit, deze eindigt 
met overhandiging van de cheque. Om het 
wachten op uw aankomst wordt er animatie 
voorzien in het dienstencentrum. Is dit enkel 
voor de bewoners van dit centrum of ieder-
een er welkom?
Absoluut, iedereen is ervan harte welkom,

de sponsors zullen aanwezig zijn, de bewoners van de “Veilige Have” zullen allen uitgenodigd worden om de 
aankomst mee te beleven. We zullen er een namiddag van maken met dans en muziek zodat er een prettige 
sfeer heerst.
Hoe bereid jij je voor op deze ritten, al bezig met trainen?
Sedert vorig jaar ben ik nog niet gestopt met fietsen, ik probeer dit goed te onderhouden en vanaf nu gaan we 
terug de afstanden groter maken en ik las ook een paar trainingsblokken in.
Nog alles eens op een rijtje, hoe kunnen de mensen dit initiatief steunen?
1)  Door champagne, cava of wijnen aan te kopen, dit hoeft geen karton te zijn, het kan per fles.
2)  Lotjes voor de tombola helpen hierin ook.
3)  Via sponsoring, daarvoor kan een attest verkregen worden voor de boekhouding.
4)  Door aanwezig te zijn op het aperitiefconcert op 18 Maart 2018
5)  Door in te schrijven voor het sponsorevent op 2 Februari 2018, inschrijving kan tot 15 Januari 2018 met 
betaling van 75,00€
6)  Daar deel te nemen aan het eetfestijn op 21 en 22 April volgend jaar.

Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden via:

Website:  www.f-light-to-bike.webnode.be
Facebook: facebook.com/flighttobike
Mail: flighttobike@gmail.com
Betaling kan via overschrijving op rekening    
BE31 7360 2651 8955 van Flighttobike 

mailto:railroad.c.d%40gmail.com?subject=
http:// www.f-light-to-bike.webnode.be
http://facebook.com/flighttobike
mailto:flighttobike%40gmail.com?subject=
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Ecologisch & duurzaam bouwen Sneller en goedkoper bouwen
Luxe tuinhuizen / sauna’s / garages / woonhuizen

Loghomes Nederland, Bas Weijmans, Swolgen, tel. 06-27865981

Interview met Victoria Eman door Henri Piccini

1312

Stel jezelf eens voor Victoria…

Mijn naam is dus Victoria Eman en ik woon in Gel-
derland, Nederland maar ik ben van Europese-

Indonesische Origine. Sedert 1991 deed ik mee aan 
talentenshows in Nederland samen met mijn zus, dus 
als duo. We wonnen verschillende wedstrijden en ein-
digden hoog in de finales. Ik kom uit een muzikale fa-
milie want zowel mijn vader, mijn broer als mijn zussen 
zingen.
Na enkel jaren opgetreden te hebben met mijn zus als 
duo werd ik gevraagd om te zingen in een band. Sedert 
1996 heb ik dus in verschillende band gezongen. Op dit 
ogenblik ben ik zangeres bij de band “What so Ever”. 
Maar naast deze optredens heb ik reeds solo menig co-
ver in verschillende muziekstijlen opgenomen. Sedert 
2014 ben ik echter begonnen met originele country-
nummers op te nemen van verschillende grote schrij-
vers en componisten uit Engeland en Amerika.
In Juli 2015 bracht ik mijn eerste album uit “Change 
of Direction” met originele country liedjes. Op 1 April 
2016 volgde mijn tweede album. Op dit album staan 
allemaal liedjes geschreven door een groot schrij-
ver uit Engeland, VIC HOLDROYD in coproductie met 
producer Lonnie Ratliff voor het liedje “Troubadour”. 
Momenteel worden mijn liedjes wereldwijd gedraaid, 
mijn droom is om een erkend artieste te worden bin-
nen de countrymuziek!

Wat beïnvloedde jou om originele 
liedjes te brengen?
Dat kwam er toen ik in contact kwam met liedjesschrij-
vers die mijn covers hadden gehoord. Voordien kwam 
het niet op bij mij om contact te zoeken met zo ie-
mand, ik wist zelfs niet waar ik ze zou moeten zoeken! 
Zij vonden mij eigenlijk!

Wat is het voordeel om te werken 
met een liedjesschrijver?
Wanneer we heel nauw samenwerken kan ik mee 
discussiëren in welke stijl of genre het liedje moet ge-
schreven worden. Ik werk heel nauw samen op deze 
manier met Vic Holdroyd uit Engeland. Ik kan hem zo-
wel een idee als een lied aanbrengen wat hij dan sa-
men met mij verder uitwerkt. In mijn situatie schrijft 
hij vooral de lyrics en de melodie of de muziek maar 
wel in overleg met mij over de sfeer die rond het lied 
moet hangen. Ook in welke sleutel we het gaan bren-
gen, welke instrumenten ik erbij wil, dus eigenlijk al-
les doen we samen. Kortom een lied wordt op mijn lijf 
geschreven zodat het mij kan beroeren en het mij een 

positieve feeling geeft.

Hoe ontstond de samenwerking met 
Marco Hemelrijk om liedjes op te 
nemen. Het lijkt mij dat Marco een 
onwezenlijke goede studiomeester 
en producer is…
Hij is zeker een goede studiomeester, ik mocht reeds 
zeer veel belovende reacties ontvangen voor mijn op-
names en zijn mastering. Zelfs voor Lonnie Ratliff bleef 
dat de mastering niet onberoerd. Ik nam reeds twee 
albums met in totaal 28 liedjes op en 2 singles in Marco 
zijn studio. Ik ben nu zelfs bezig met een derde album 
in zijn studio Hemelrijk Music Productions, gelegen in 
Amersfoort, Nederland.
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Wat deed je ertoe besluiten om te 
werken met buitenlandse schrij-
vers? Zijn er geen in Nederland?
Zij contacteerden mij, zoals ik al zei, ik zou niet weten 
waar ik deze moet gaan zoeken. En er is geen enkele 
Nederlander die met mij contact nam, pech! Neder-
land is ook een klein land op het gebied van country-
muziek, dat is ook een van de redenen waarom ik niet 
op zoek ga naar een Nederlands liedjesschrijver.

Treed jij dan nu meer solo op dan 
voorheen?
Nee ik treed momenteel niet solo op, ik blijf de zange-
res van de band “What So Ever”, maar de band speelt 
niet zoveel countrymuziek.in deze band zing ik meer 
de liedjes van Tina Turner Celine Dion, Rock- en soul-
nummers.
Het is mijn intentie om solo-optredens te gaan doen, 
uiteraard met mijn eigen nummers, daarvoor worden 
mijn nummers klaargestoomd bij studio HeMuPro. Dat 
betekent ook dat ik al mijn nummers moet vanbuiten 
leren, want ik wil niet werken met mijn teksten voor 
mijn neus wanneer ik optreed.
Een volgende stap zal dan ook zijn om een eigen band 
te starten die al mijn nummers live speelt. Ik heb nu 
reeds contact met zeer goede muzikanten die willen 
spelen met mij.

Wie houdt zich bezig met u te pro-
moten en wil jij toeren door Euro-
pa?
Ik zou heel graag toeren, wanneer ik dat kan regelen 
met mijn baas want ik heb ook nog een vaste baan, 
drie vaste dagen in het hoofdkantoor vaneen Interna-
tionale bank. Dus wanneer een groot project zich aan-
biedt, zal ik zeker overleg gaan plegen met mijn baas!
Het was vooral Vic die de promotie wereldwijd deed 
voor mij, maar wanneer ik liedjes opneem met produ-
cer Lonnie Ratliff zal hij deze promoten bij zo’n 1850 
DJ’s en contacten.

Hoe zit het met het succes in Neder-
land?
Moeilijk te zeggen, ik weet dat er een heleboel radio-
stations zijn die mijn muziek draaien. En iik heb ook 
al een hele reeks interviews gedaan op de radio’s en 
internetradio “radio Nashville International” die luis-
teraars heeft in 120 landen.
Het vervelende is dat ik niet juist weet hoeveel en 

waar mijn liedjes worden gespeeld. Ik concentreer mij 
niet zozeer op Nederland want het is moeilijk om hier 
bekend te worden. Zoals ik al zei het is een klein land 
en ten tweede, ze spelen op zeker door bekende ar-
tiesten te draaien om geen luisteraars te verliezen.

Wanneer ik jouw albums beluister 
meen ik te mogen zeggen dat je 
een voorliefde hebt voor “Ballads” 
en niet zozeer voor uptempo num-
mers…
Ik moet toegeven dat je gelijk hebt hoewel ik ook up-
tempo nummers heb opgenomen en ik in de toekomst 
wel wat meer zulke nummers erbij wil. Een van de re-
denen waarom ik graag “Ballads” breng is omdat ik 
hou van de een warme lage toon in nummers. In up-
tempo nummers gebruik ik mijn stem op een andere 
manier. Ik kan dus beiden aan, maar ik hou van mijn 
“warme stem met lage tonen” want daarmee raak ik 
de mensen tot in mijn hart. Dat is wat ik hoor van fans 
en radiomensen.
Ik zing ook voor een bepaalde categorie, mijn fans zit-
ten in de leeftijd van 25 tot 100 jaar. In Nederland zijn 
het vooral mensen vanaf vijventwintig jaar die mijn 
liedjes beluisteren, in Amerika, Canada, Nieuw-Zee-
land Australië Japan en andere landen zijn ze jonger 
dan 25 jaar.

Welke raad kan jij meegeven aan 
artiesten die covers zingen?
Mijn advies is de volgende, wil je dat uw muziek ge-
hoord wordt in andere landen op radiostations, neem 
dan contact op met een liedjesschrijver en ga op zoek 
in hun catalogus naar nummers waarin je je kan vin-
den. De meeste radio’s draaien gen covernummers. Ik 
kan begrijpen wanneer je als artiest een optreden heb, 
je enkele coverliedjes moet brengen die herkenbaar 
zijn voor de mensen, maar het is leuk om covers met 
eigen nummers te combineren. Door die eigen num-
mers kan je ontdekt worden en gedraaid worden we-
reldwijd en niet onbelangrijk, er geld mee verdienen.

Victoria, bedankt voor dit interview

Intervieuw: Henri Piccini
Tekst: Kaat Vandewoude
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THE BLUE HILLL COUNTRY DANCERS
Waar: Zaal Norbertus   Blauberg 21   Blauberg(Herselt) 

Lessen: dinsdag Van 18.45 - 20.15 (1ste jaars)
woensdag Van 20.00 - 21.30 (2de jaars)

vrijdag Van 18.45-20.15(beginners) &(20.30 - 22.00 gevorderden)
Contact: Gerda Mertens   Gsm: 0496.67.25.91

Website: thebluehillcountrydancers.be

Bob’s Countryband
Bij aanvang van het interview met Bob en Juliano heffen we het glas op een gezond nieuw jaar. Maar 
Bob heeft ook te kennen dat hij wel bang is voor de toekomst met wat er nu allemaal gebeurt. Het is 
allemaal onvoorstelbaar en het vloeit voort uit het feit dat er gebrek is aan respect voor elk.
En daar zit waarheid achter en geef ik Bob gelijk, dus laten we hier even over nadenken…
Een jaar geleden ontvingen we jullie bij radio Mol voor een interview. Toen nodigden zij ons uit voor een 
nieuw interview wanneer de cd er was. 

Bob en Juliano, jullie vertelden mij dat er heel veel werk was aan de nieuwe cd, nochtans is 
dit jullie tweede en kennen jullie de klappen van de zweep toch al?

Je kunt ons niet vergelijken met professionele 
mensen in deze business, we zijn geen wereldster-
ren die een halfjaar of een jaar gebruiken om aan 
een cd te werken. Wij zijn beperkt in tijd en budget 
en zodanig staat men toch onder stress om de cd 
af te werken in een zo’n korte periode. Wat de cd 
betreft, het kan natuurlijk altijd beter maar we zijn 
tevreden over het resultaat.

Wanneer je beslist om te werken aan een 
nieuwe cd, hoe beginnen jullie daaraan? 
Jullie hebben een repertoire opgebouwd, 
maak je daar een keuze uit of ga je voor 

nieuwe songs?
Men moet het een richting geven in de eerste plaats, men maakt een cd als tegemoetkoming naar de fans die 
regelmatig komen. Maar we doen het ook voor onszelf, als souvenir voor onze oude dag.
De eerste cd was een goede samenwerking met Rocco, onze producer en daardoor wilden we dat nog eens 
ervaren.
De keuze maken van liedjes gebeurt heel democratisch, ieder van de groep stelt zijn eigen keuze voor en die 
plaatsen we effectief op de cd. En dat verloopt perfect.

Komt er dan al eens iets verrassends uit de 
doos wanneer elk zijn keuze maakt?
Jawel, zoals Pino, onze gitarist, zijn keuze viel op 
twee instrumentale nummers, eentje daarvan was 
Ella’s Waltz, het ander kende hij zelf de titel niet. We 
noemden het eerst Bandido’s, maar we kwamen tot 
de conclusie dat het nummer was geschreven was 
door ene John Larry en het liedje heet “Diamonds”. 
Dat hebben we speciaal voor de cd moeten instude-
ren. Het is iets dat we kunnen gebruiken om te star-
ten of af te sluiten, een waar countrydeuntje hoor.

http://the bluehillcountrydancers.be
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Kom Countrylinedansen bij THE WHITE STALLION
Waar: The Wiz   Grobbendonckpark te Goirle (NL)(bij sporthal de Haspel)

Lesavonden: dinsdag en donderdag Van 19.30 - 22.00

Contact: Toon Tel: +31(0)13.455.43.44 of John Tel: +31(0)13.536.47.28 
E-mail: mj.bernards@ziggo.nl                           Website: www.thewhitestallion.nl

Juliano, jij kwam met een zelfgeschreven nummer?
We hadden al gezegd in het vorig interview dat we een verrassing zouden hebben op de nieuwe cd en dat is een 
eigen nummer. Het is een kerstliedje en het is iets dat ik in een halfuur heb geschreven met de muziek erbij. Het 
effect en de melodie is goed, het is een nummertje die blijft hangen. Ik ben er blij om en de jongens ook, we 
staan er samen achter want ik ben niet iemand die het persoonlijk maken, zo ben ik niet.

Maar het is een pluspunt wanneer je binnen de groep een schrijver hebt, toch?
Bob: dat is waar en ik beken eerlijk dat ik daar zo’n beetje positief jaloers op ben, want ik kan dat niet. Het is 
niet iedereen gegeven om zomaar iets neer te pennen.

Bob, jullie zijn in deze samenstelling toch al lang bezig. Jullie hebben ook de evolutie binnen 
de country in België meegemaakt, de linedansers hebben grote invloed op wat een artiest of 
band gaat zingen en spelen… Hoe gaan jullie daar mee om?
Ja dat is en blijft een hekelpunt, men moet ergens de gulden middenweg zoeken. Het is zeker niet zo dat zij de 
volledige setlist bepalen, met alle respect voor de dansers hoor. Ik hou zo meer van het Amerikaanse systeem.  
Twee dansvloeren in de zaal, een voor de linedansers en een voor de mensen die willen dansen wat ze willen, 
dat vind ik prachtig!
Onlangs hadden we tijdens een optreden in Lanaken een countryrock nummer dat we brachten waar de men-
sen een boogie op stonden te dansen, dat moet toch kunnen? 

Jullie hebben een rijkdom aan stemmen in de groep wat jullie sterk maakt…
Ja, we hebben vier stemmen in de band, dat maakt dat het niet monotoon klinkt, ieder heeft zijn eigen stem-
geluid en zingt liedjes wat ook passend zijn bij hun stem. Dat maakt het natuurlijk niet altijd even makkelijk om 
een playlist op te maken. Ik moet rekening houden dat een zanger geen twee of drie liedjes na elkaar brengt, er 
mogen ook niet meer dan drie rappe nummers achter elkaar gespeeld worden. er zijn zoveel factoren waarmee 
we rekening moeten houden. En inderdaad dat is rekening houden met de linedansers, maar we klagen niet. 
We hebben een mooie verscheidenheid aan nummers, een 150-tal nummer waarvan we er honderd altijd spe-
len en de overblijvend 50 nummers, die worden occasioneel eens gevraagd.

Hoeveel nummers leren jullie nog bij, gerekend per jaar?
Dat zijn er toch een stuk of twintig, zo’n twee per maand. De nummers en de dansen gelijken veel op elkaar en 
we moeten ook de trend zo’n beetje volgen. Nu is iedereen weer in de ban van The Mavericks, wanneer je daar 
een nummer van brengt dan knalt het!
Ik wil hier wel aan toevoegen dat het niet iedereen gegeven is om Roaul Malo na te zingen, daar moet je voor-
zichtig mee omspringen, vinden wij. Dat is de Roy Orbison van deze tijd, zijn stembereik is ongelofelijk!
Weet je wat wij persoonlijk niet fijn vinden dat is wanneer men nummers verandert van toonaard. En dan kan 
je eigenlijk daardoor het origineel niet evenaren. Wij proberen altijd zoveel mogelijk het origineel te benade-
ren, en dat kunnen we enkel door de meerstemmigheid binnen onze groep. Er zijn nummers waarvan we de 
toonhoogte te ver gegrepen is en die zitten dan niet in ons repertoire. En we proberen ook zoveel mogelijk het 
origineel na te spelen, enkel op het einde spelen we dat zodanig dat het afgewerkt wordt. Pino geeft dan aan 
met een speciale roffel wanneer we afsluiten, we zijn op elkaar ingespeeld. Met de linedansers hebben we daar 
geen problemen mee maar we weten dat we aan het begin van het nummer niets mogen aanpassen want dan 
kunnen ze niet gelijk starten. 

Juliano, jij hebt Italiaanse roots maar wel hier geboren in Houthalen? Was er thuis muzikaal 
talent aanwezig? 

Mijn papa kon goed zingen en zo ben ik mee geëvolueerd, mijn zussen en mijn jongste broer zongen ook. We 
waren in feite op de goede weg om er iets mee te doen. Ik heb academie en conservatorium gevolgd.

En Jij Bob en wat betreft de rest van de band?
Ik ben eigenlijk een laatbloeier in die zin dat ik interesse had voor muziek. In mijn jeugd heb ik ook een orkestje 
gehad waar ik de drummer was. Na een tijd viel de groep uiteen en toen kreeg ik van mijn vader een gitaar. Ik 
heb daar nooit geen les of school voor gedaan, heb het mezelf aangeleerd en toen op het werk, dat was in de 
zeventiger jaren hebben we een groepje opgericht en zo ben ik eigenlijk begonnen. Dat was een balorkest en 
toen we jaren later gestopt zijn spoorde mijn vrouw me aan om terug muzikanten te zoeken.
Alain, onze pianist die heeft zijn stappen gezet in de wereld van de rock ’n roll, dat zie je aan de manier hoe hij 
speelt, ik heb echt bewondering voor die man.
Onze Pino die heeft ooit een groot Frans artiest vergezeld, die heeft dus ook een hele bagage mee.

Waarom koos je in de tijd om voor country te gaan?
Ik had ervaren dat dit mijn ding was, ik heb door mijn vader Merle Haggard leren kennen en ik heb zijn volledige 
discografie in mijn bezit. Het is eigenlijk jammer, maar wanneer je in de straat aan tien mensen zou vragen wie 
is Merle Haggard, dan kennen ze die niet. Hij is een legende, een icoon in Amerika!
Om eens aan te tonen hoe vergeten dat die man wordt, iedereen kent het nummer van de Tumbleweeds, “So-
mewhere Between”, dat is een nummer van Merle…
Willie Nelson, dat is juist hetzelfde, ook Patsy Cine met het liedje “Crazy”…
De grootste ontgoocheling in mijn leven… ik was in 1995 in Amerika op bezoek bij mijn tante in Las Vegas.
Ik heb daar de instrumenten zien klaarstaan in een zaal, waarmee Merle Haggard en band zou spelen daags 
nadien. Ik heb daar een foto van, want ik kon er niet bij zijn omdat ik de dag van het optreden naar huis vertrok.

We spreken altijd over de oude legenden in de country, denken jullie dat we ooit een “Nieuwe 
oude generatie” zullen hebben?
Dat denk ik niet, als we nu naar de nieuwe country kijk, er zitten daar goede bij hoor maar ik vind de muziekstijl 
soms te bombastisch. Er zit veel meer keyboard bij en violen, zee hebben geen basic meer. De stijl is helemaal 
anders.
Volgens mij gaan die iconen stilaan in de vergeethoek geraken, die kwaliteit van muziek zal er niet meer zijn.

We zijn helemaal afgedreven waarvoor we hier eigenlijk zijn, waar kunnen de mensen jullie 
cd verkrijgen?
De cd is te verkrijgen op elk optreden dat we doen, ze gaan de deur uit voor tien euro. Degenen die ons niet zo 
goed kennen en onze eerste cd niet hebben kunnen de beiden verkrijgen voor vijftien euro.

info Bob’s Country Band
Tel Bob: 0472.25.38.26
      Juliano: 0479.36.85.12
      Jacky: 0476.34.24.01
E-mail: bjod@telenet.be
Webside: www.bobs-countryband.be 

Tekst: Kaat Vandewoude                                                                                                                                                                Foto’s: Luc Hillaert

mailto:bjod%40telenet.be?subject=
http://www.bobs-countryband.be
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Het was al gekend dat Peggy, Dirk, Luc en Kaat het goed met elkaar kunnen vinden en ze ooit iets samen 
zouden doen.

Kaat was hoog in de wolken, na haar laatste bezoek aan het festival in Craponne (Fr), toen ze daar een Ierse 
artieste hoorde zingen. Als journaliste probeert Kaat ook om de Belgische en Nederlandse artiesten op het 
festival te krijgen wat niet evident is want de jury is enorm streng. Dus bedachten ze dat het makkelijker was 
om een artieste, die op het festival te Craponne op het podium stond, naar België te brengen om zo een In-
ternationale sfeer te creëren voor onze Belgische artiesten. Aan alles hangt een kostenplaatje en in overleg 
met Dirk en Peggy besloten ze een gezamenlijk evenement op te zetten.
Dus met Fierheid mogen ze stellen dat P&D en Country versus Country een mooie affiche hebben klaarge-
stoomd voor jullie. De keuze is gevallen op The Cockroachkillers, Mister P en Niamh Lynn.

De Cockroachkillers. (B)

Jaren traden ze op als duo, maar ze voelden zich gekortwiekt in hun artistieke kwaliteiten en besloten om 
een band te vormen. Ze waren toe aan een nieuwe uitdaging en met een band willen ze proberen om ook 

op grotere podia te geraken. Met drie sublieme muzikanten erbij, die elk uit een ander milieu komen. Met 
deze aanwinst kunnen ze elk instrument bespeeld krijgen op het podium wat natuurlijk dat een extra dimen-
sie geeft aan een optreden. Ze houden rekening met de linedansers maar durven ook al eens een verlengstuk 
aan een song te maken, want dat is tenslotte live spelen. Ze spelen allen vanuit het hart, ze zijn niet bang om 
te experimenteren met een nummer en het zo een eigen toets eraan  te geven; Ze brengen niet enkel num-
mers waar er dansen op bestaan, neen ze durven er ook andere nummers tussen te steken. Ze moderniseren 
maar laten de klassiekers zeker niet links liggen, kortom The Cockroachkillers weten wat ze doen!

P&D en Country Versus Country Slaan de handen in elkaar 
en brengen samen een evenement om U tegen te zeggen!
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Mister P (B)

Pascal ging vanaf z’n twaalfde naar de muziekacademie van Tessenderlo waar hij trompet en piano stu-
deerde. Hij heeft zijn sporen in de rock-wereld verdiend door 10 jaar bij de rock-band White Line te fun-

geren als toetsenman. 
In 1996 hield hij dit genre voor bekeken en zocht rustiger oorden op. Zo kwam hij terecht in het “Café Chan-
tant” circuit waar hij één jaar floreerde als duo met Rita.
Midden ‘96 ontstond “Something Else”. Hij was tevens de initiatiefnemer van dit project en ze speelden al-
lesbehalve countrymuziek. 
Op vraag van de plaatselijke country-line-dance-club “Silver Dollars CD”, mochten zij participeren aan een vrij 
podium dat deze club organiseerde in december ‘96. Diezelfde avond kregen we 4 contracten met als gevolg, 
46 optredens in ‘97.
Pascal, de altijd even vrolijke drijvende kracht achter een nieuw, uitdagend project, produceerde de arrange-
menten van de nummers en deed dit op een manier dat de persoonlijkheid van een countrynummer zo weinig 
mogelijk geraakt werden 
en er tevens een eigen “P-sound” aan gaf. 
Na 10 jaar hield de band het voor bekeken en ging hij de solotoer op in december 2006. 
Hij hoopte natuurlijk om het succes van S.E. te evenaren en de mensen te kunnen entertainen zoals hij dat 
in het verleden reeds bewezen had. Op zijn eerste fanbal in 2009 werd de zaal gevuld met 550 linedans- en 
countryliefhebbers. Na een solotoer van 2 jaar, zocht hij naar een zangeres om zijn stem te ontlasten. Hij ont-
moette de vriendin van Ellen, “Lies”. 3,5 mooie jaren kwamen daaruit 
en vervolgens één jaar met Nicky. 
Pascale toert ondertussen weer solo verder en doet niets af van zijn kwaliteiten als zanger en componist. De 
linedansers houden van Mister P en de organisatoren hebben hem graag op hun podium!

Niamh lynn (Ierland)

Speelde reeds in het voorprogramma van enkele grote namen en is momenteel de revelatie in Engeland, 
Ierland, Frankrijk en vooral in Duitsland. Ze gaat gekleed, velen noemen het rockabilly, ik noem het kledij 

van Patsy Cline. 
Ze is afkomstig uit 
Dublin en zingt al 
sedert haar kin-
dertijd. Mensen 
vertelden haar dat 
ze een Countrys-
tem had en sedert 
een jaar brengt ze 
dus country lied-
jes. Ze heeft meer 
dan 500 hits op 
You Tube staan, 
ze heeft vier nr 1 
hits op ITunes en 
ze stond op het 
podium in het 
voorprogramma 
van Nathan Carter 
voor 15000 men-
sen.
Haar eerste singel 
“Sing Me a Old Fa-
shion Song” werd 
uitgebracht in 
2015 en scoorde 
meteen op You-
Tube met 20000 
v o l g e r s . H a a r 
tweede hit was 
een nummer van 
Patsy Cline, “Gott 
a lotta rhythm 
in my soul”, niet 
zo gekend maar 
werd evengoed 
onthaalt als de 
eerste.
Haar album ‘An 
old fashion song’ 
stond nummer 1 op de ITunes Country Chart. Haar muziek wordt omschreven als “Pure Country”. Haar eerste 
album kwam uit in November 2016 en bevat 11 cover nummers en een origineel nummer.
Ze is elegant gekleed in een old-fashion dress, niet eentje die ze van onder het stof heeft gehaald hoor. Maar 
dat bewijst nog eens te meer hoe ze haar inleeft in de liedjes die ze als ode aan de countryzangeressen van 
toentertijd brengt.
Deze dame heeft echt een grote indruk nagelaten bij ons en hopelijk doet ze dat ook bij jullie, ons publiek.
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Gerda, hoe is het voor jullie allemaal begonnen?
Dat is in 2002, is was toen lid van de country en Indian special dansers. Onze lesgeefster daar was nogal vlug 
in het uitlessen van een dans en sommigen vroegen aan mij of ik geen les wou geven. Dan zijn we gaan zoeken 
naar een zaaltje en zijn we hier begonnen. We zijn begonnen met negen dansers en momenteel hebben we er 
rond de 80 mensen die lid zijn en ondertussen zijn we 15 jaar bezig onder de naam Blue Hill Country dansers.
de jongste bij ons is negen jaar en de oudste is dit jaar drieëntachtig geworden. Mijn man, Betty en ikzelf maken 
het bestuur. Ik geef hier de dinsdag-, de woensdag- en de vrijdagavond les, telkens drie uur. Ik geef ook nog de 
donderdagnamiddag les in Averbode bij de Okra vereniging maar dat staat los van de club.

Doen jullie veel 
uitstappen met de 
groep?
Veel uitstappen, nee 
niet echt. We gaan nu 
binnenkort naar de 
kerstmarkt in Aachen, 
we geven een kerst-
feest, we vieren van 
oud naar nieuw en we 
geven een nieuwjaars-
receptie. We houden 
ook een BBQ en we 
houden twee dans-
namiddagen op een 
jaar. Op 17 December 
hebben we zo’n dans-
namiddag met Bob’s 
Countryband. En be-
gin Augustus organiseren we altijd ons Countryweekend.

Ondervind jij ook de problemen om jonge mensen warm te maken voor deze hobby?
Enerzijds wel en dat komt doordat de jeugd te veel andere dingen hebben om zich bezig te houden. Ik heb een 
hele tijd ook een kindergroep gehad, op woensdagnamiddag en daar zijn we begonnen met vier jongeren. Op 
een gegeven moment hadden we een opkomst van vijftien, maar ze werden ouder, gingen naar de grote school 
en kregen een vriendje en dat zorgde ervoor dat ze wegbleven. Op een gegeven moment hadden we er nog drie 
die kwamen en hebben we besloten om daarmee te stoppen. De huur en de verwarming van de zaal moest ook 
betaald worden en dat was voor ons verlieslatend, dus besloten we om met de jeugdgroep te stoppen.

Gerda, ji geeft dus de dansles, hoe bepaal jij wat je aanleert?
Ik volg alle artiesten, ik volg Bandana, The Cocroachkillers, Mister P, Beethovens Boogie en Miss Lana. Ik pro-
beer van elke artiest toch een paar dansen mee te geven, wanneer de dansers naar een countryavond gaan 
kunnen ze zeker dansen.
In September ben ik terug met een groep beginners begonnen, die krijgen dansen waar ze, eerlijk, op een coun-
tryavond niets mee kunnen doen. Mijn bedoeling is altijd van de eerste drie maanden alle basispassen aan te 
leren. Dat ze weten wat een vine- of een chassé is, alle basispassen dus en wanneer ze die kunnen, dan kunnen 
ze alles aan.

C L U B  I N  D E  K I J K E R

The Blue Hill Country Dancers

http://webwinkel.tonyairbrushandindianart.nl
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De dansen die je aanleert, zijn deze op puur countrymuziek of ga je ook al eens naast de lijn 
gaan zoeken?
Het gebeurt weleens dat er een bijzit dat op het randje van country hangt, ik probeer wel zoveel mogelijk de 
country te behouden. Ik laat mij niet leiden wat hype is, maar wel wat mooi klinkt en danst. Kijk, ik ben nu be-
zig, op 9 Februari 2018 komt James Intveld bij ons optreden, ik ben nu bezig met de dansen aan te leren op zijn 
muziek. Er zijn heel weinig mensen die de dansen kent. Ik volg workshops bij ACWDB en daar heb ik gevraagd 
of zij dansen konden zoeken op de muziek van James Intveld. 
Ik weet welke muziek hij zeker gaat brengen en dus hebben we getracht om daar de dansen van te vinden en 
daarvan zijn er al een paar op de workshops van ACWDB gebracht. Ik heb ook mensen die zelf lesgeven die les 
komen volgen bij mij en daar geef ik ook deze dansen aan door. Dat zal ervoor zorgen dat er niet enkel gedanst 
zal worden op de muziek van The Cocroachkillers maar ook op de muziek van James Intveld wat veel eigen 
nummers zijn.

Je geeft al 15 jaar les, is er verschil tussen vroeger en nu?
Vroeger werd er enkel puur country gedraaid en gezongen, nu komt daar meer die randgevallen bij. Vroeger 
had je een Countryband, Sunset, en die veranderde drie keer op een jaar zijn repertoire. Nu verandert dat elke 
week, als danslerares kan je bijna niet meer volgen. Nu geef ik dansen die ikzelf leuk vind.
Kijk, er is ook een zo’n grote verscheidenheid aan dansen, de clubs in Antwerpen en de Limburg hangen zo 
aaneen en toch zien we op eenzelfde muziek twee verschillende dansen doen op een liedje. Dat moet kunnen 
vind ik en dat is juist mooi om te zien dat er verschillend wordt gedanst. Dus is het niet nodig dat er workshops 
worden gegeven om de mensen ertoe aan te zetten allemaal dezelfde dansen te leren. De vrijheid van de dans-
lerares!

Hoe kwamen jullie op het idee om een countryavond te organiseren met als hoofdgast James 
Intveld, voor velen een onbekende?
Dat is gekomen door The Cockroachkillers, die hadden ons verteld dat dit een zeer goed artiest is. Die kwam 
dit jaar optreden in Turnhout en mijn man is gaan luisteren en was onder de indruk van James Intveld. Toen hij 
thuiskwam hebben we daarover gesproken en besloten om hem te boeken.
Het is natuurlijk altijd een grote gok om iemand te boeken die niet gekend is en daarom hebben we The Cock-
roachkillers erbij geplaatst. Die starten de avond en James met orkest is de hoofdact. Het is de bedoeling dat 
er gedanst wordt, het is geen zittend concert laat ons daarover duidelijk zijn. Vandaar dat we deze dansen ook 
aanleren, zo is het ook leuk voor deze artiest dat er ook op zijn muziek zal gedanst worden. Hij heeft een heel 
verschillend repertoire en dat maakt het zo leuk.

Hoe ziet jij de toekomst tegemoet, want vijftien jaar bestaan van de club, dat is toch wat…
Dat bekijken we zo, we zijn ook niet meer van de jongsten, we zijn twee vlotte zestigers en dat telt toch en laat 
zich soms voelen. Ik heb twee helpers, Yarno en Gina die op vrijdag lesgeeft. Want drie avonden in de week, 
telkens drie uur na elkaar, dat is niet niets natuurlijk. Maar ik denk, als ik ooit zou stoppen dan zal Gina de les-
sen wel overnemen.
De club loslaten zal moeilijk zijn, maar wanneer de dag komt dat ik stop met dansen, zal ik blijven komen.

De mensen die willen lid worden bij jullie, wat moeten ze daarvoor doen?
Gewoon naar de dansles komen…
Zaal Nobertus (iedere dindag, woensdag & vrijdag)
Blauberg 21
Blauberg (Herselt)
Tel Gerda Mertens 0496.67.25.91
Website: www.bluehillcountrydancers.be

Tekst: Kaat Vandewoude                                                                                                                           Foto: Luc Hillaert
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Ze is ervan overtuigd dat je eerst een en ander moet meege-
maakt hebben om country te brengen, om er het juiste gevoel in 
te steken. Deze dame ademt Country, talentvol als singer song-
writer, gekend tot in Amerika voor haar eigen stijl. Coaching is 
haar niet vreemd, ze stimuleert jongeren om verder te gaan in 
de muziek. De innerlijke kracht van deze dame is enorm!

Lana stel je eens voor aan onze lezers?
Wie ben ik, nou, ik ben een muziekliefhebber op de eerste plaats, ik ben 
onwijs dol op muziek. Ik denk dat datgene mij kenmerkt. Vanuit de liefde 
voor muziek ben ik gaan zingen, ik wist al van kleinsaf dat ik zangeres wilde 
worden. Ik droomde dat ik een goede zangeres zou worden en die heb ik 
ook proberen te verwezenlijken, voor zover dat kon.
Eigenlijk ben ik een laatbloeier in heel veel dingen, er zit nog steeds een 
stijgende lijn in, ik denk dat dat komt doordat je een droom hebt, een visie 
eigenlijk dat men alles kan bereiken wat men wil doen. Dat kenmerkt mij als 
zangeres en muzikant.

Je zegt, ik ben een laatbloeier, verklaar je eens nader?
Het genre country is niet iets wat je gaat zingen op je twintigste. Ik denk dat je al iets moet meegemaakt heb-
ben in je leven om country echt uit het diepste van je zien ziel te kunnen zingen. Het is een levenslied in het 
Amerikaans en het is zo belangrijk dat je ze kan vertellen, met alle respect voor jongere mensen want ik moedig 
deze juist heel erg aan. Ik ben er om nieuw talent en juist de jeugd te laten zien hoe mooi die muziek is en welke 
mooie verhalen het zijn. Ik geloof echt dat je een en ander moet meegemaakt hebben in je leven om het goed 
te kunnen vertellen. En wanneer je dat hebt en dan de veertig zijt gepasseerd, dan komt het des te meer tot zijn 
recht, dus in die zin ben ik een laatbloeier.
Naast het zingen ben je ook bezig met schrijven…
Ik heb heel lang veel liedjes weggegooid, wan ik vind nooit iets goed genoeg. Ik ben best streng voor mezelf en 
voor anderen. Ik stel mij altijd de vraag of ik het zou kopen als ik het hoor op de radio of klinkt het maar zo zo? 
Zo heb ik ongeveer driehonderd liedjes weggegooid.

En waarom viel de keuze dan op liedjes en muziek schrijven op country en niet op…bv. Hip-
hop?
In principe hou ik van heel veel muziekstijlen, ik en erdoor gevormd geweest. Ik ben ooit zelf begonnen met 
Linda Rondstadt, The Eagles, dus meer de West Coast kant, de Flying Burrito brothers en alles wat daarmee 
aanverwant is. En dan kom je vanzelf terecht in Nashville want daar is ooit die slag gemaakt, je komt uiteindelijk 
vanzelf terecht en zo ben ik daarin terechtgekomen. Door al die muziek te observeren, als kind, en Linda was 
er al toen ik vier jaar was, ook The Eagles en Jackson Brown. Daar heb ik zoveel van geleerd, het is of het onder 
mijn huid is gaan zitten, wat zo mooi is. Want telkens wanneer ik in Nashville ben en ik speel daar met de muzi-
kanten, die mensen ademen country. Die kinderen geef je een banjo en die rammelen daarop of het niets is, dat 
zit in hun genen! Omdat ze uitschool komen en met mekaar gaan repeteren tot ze het beheersen.  En hier is het 
al snel goed, als je vier akkoorden kan rammelen, ben je bij wijze van spreken al een countryzanger. Maar daar 
gaat dat wel even iets verder, ik vind dat heel mooi en fijn dat ik dat kan meemaken en zien ook. Het is voor mij 
ook altijd een bron van inspiratie, het geeft mij altijd nog meer energie om hier dan een tandje bij te steken. Ik 
neem dat echt als inspiratie mee, dat vind ik belangrijk.

Hoe moeilijk is het in de lage landen erkenning te krijgen?
Nou heel moeilijk, dat moet je niet voor het grote publiek doen, dat doe je echt voor de liefde voor de muziek. 
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Want anders had ik beter iets van schlagers of iets Nederlandstalig kunnen gaan zingen.
Ik heb wel erkenning van de juiste mensen en ik heb liever minder mensen die echt van mijn muziek genieten. 
Ik maak het voor de mensen die het wel mooi vinden en niet voor de mensen die het niet leuk vinden. Het inte-
resseert mij helemaal niet of dat nu voor weinig mensen is of voor een huis vol die het mooi vinden. Dat is voor 
mij hetzelfde en ik zal elke avond spelen alsof het voor een fullhouse is. Het maakt mij niet uit, ik wil gewoon 
dezelfde energie kunnen geven, ik speel elke avond alsof het mijn laatste is.

Country wordt vaak geassocieerd met linedansen, hoe bekijk jij dat?
Ik denk niet dat het zoveel met elkaar te maken heeft, ik vind het op zich mooi dat er op countrymuziek geline-
danst wordt, dat is wel iets waar ik dikwijls tegenaanloop. Wanneer ik de mensen vertel dat ik countrymuziek 
maak, dan stoppen ze gelijk hun vingers in hun broekzakken en beginnen ze gelijk een dansje te doen. Maar 
daarmee gaan mensen voorbij aan hoe kunstig dat deze muziek is, en de verhalen. Het is een eeuwig gevecht 
voor mij geweest want in principe kan je op elke muziekstijl een linedans doen, het hoeft niet noodzakelijk op 
country te gebeuren. Het is toevallig gekozen om het op country te doen en omdat het natuurlijk uitgedost 
wordt. Kijk, ieder zijn ding maar het heeft niets te maken met de muziek of de show die ik maak. Iedereen is 
bij mij van harte welkom maar het is bedoeld om mensen kennis te laten maken en juist een beetje het uit de 
linedans te halen. Ik wil de mensen de tijd geven om te luisteren naar de muziek, en wanneer je danst ben je 
enkel bezig met je pasjes ben je niet echt aan het luisteren naar de muziek. Ik vraag alleen aan de mensen om 
eens een avondje te zitten en te luisteren hoe mooi het allemaal klinkt. De show bij ons is er eentje met een 
lach en een traan. Het ene moment ben je ergen gevangen door een gevoel of een mooi verhaal en het ander 
moment is het weer feest, het is heel divers. Dat probeer ik de mensen in Nederland en België te laten zien dat 
dus aan linedans verbonden wordt, alleen maar vind ik heel jammer! Dit is niet om mensen die linedansen voor 
de kop te stoten.

Je bent ook een van de weinigen die erkent wordt in Nashville, hoe ben je daar verzeild ge-
raakt?
Gewoon bellen, een idee hebben en bellen, zorgen dat je bij de juiste mensen terecht komt en ook een tikje 
geluk! Maar ik ben precies in het juiste nest terechtgekomen, ik zit in het huis van de producer van Johnny Cash, 
deze man had studio 19 in Nashville. Daar had Glenn Campbell had daar een kantoortje waar die elke dag kwam 
en Trisha Yearwood, een van de beste countryzangeressen naar mijn mening, die was daar vaste backing voca-
list. Die zong daar altijd, dus al die grote sterren zoals Dolly Parton die kwamen daar altijd. Hij vertelde mij al die 
mooie verhalen, die kan ik weer meenemen en hier naartoe brengen en vertellen aan de mensen.

Toch denk ik dat het niet zo makkelijk loopt om daar voet aan wal te krijgen, want er loopt 
daar heel wat talent rond, toch?
Inderdaad, niet normaal, in Nashville heb je 1 straat en daar beginnen om tien uur ’s ochtends alle bandjes? Vier 
uur spelen en dan weer een nieuwe band. Alles wat ze spelen is goed, niet per definitie alleen maar country, 

maar alle stijlen en er is niets wat je hoort dat niet goed is. Dat is zo fantas-
tisch daar en ik heb natuurlijk hier mijn gezin en mijn leven opgebouwd, 
maar als ik daar ben dan word ik zo gelukkig van met die mensen te spelen. 
Die muzikanten daar, alles wat ze aanraken is gewoon fantastisch, het is hun 
tweede natuur om te spelen en hou je nu wel of niet van country…
Want dat hoor ik ook vaak van iemand die naar een voorstelling komt, dan 
zeggen ze al bij het binnenkomen dat ze niet van country houden. Wanneer 
ze naar buiten gaan spreken ze me dan aan met de woorden: ”Ik wist hele-
maal niet dat dat ook country was”.
Ik heb mij heel lang een soort van Don Quichote gevoeld, ook in het Neder-
lands zingen, omdat de mensen zich afvroegen waarom ik country zing en 
niet iets anders. Maar ik voel dat ik een missie heb, en dat is zonder arrogant 
te zijn? maar dat is zo belangrijk dat die muziek niet uitsterft bij de jeugd. 
Ik wil echt vechten voor de muziek, want het is te mooi om zomaar weg te 
doen en ondergesneeuwd te worden alleen maar door rap. Om nu terug te 
komen op je vraag, het is ontzettend moeilijk om voet aan grond te krijgen 
hier in Nederland, zeker op de radio want country draaien ze niet. Ondanks 
het feit dat mensen massaal naar de theaters toe komen, dus er is wel

behoefte aan! Dus eigenlijk moet men tot de conclusie komen dat Hilversum slaapt, er is behoefte aan deze mu-
ziek, maar momenteel gebeurt hetzelfde in Nashville. Op de radio draaien ze momenteel ook enkel pop-format 
en al wat commercieel is, ook daar verdwijnt langzamerhand de echte country.
Alleen daar zal het wat langer duren, maar zolang er mensen zijn zoals mijn collega’s en ikzelf denk ik dat we 
nog kans maken om country op de kaart te houden. Wat er voor de rest gebeurd? Ik hoef er niet beroemd door 
te worden, ik vind niets mooier dan muziek maken en alles wat er nog bijkomt is mooi meegenomen, het gaat 
mij echt om die muziek weer te krijgen waar het hoort.

Maar je maakt niet enkel muziek, je hebt ook een eigen theatershow met ondersteuning van 
de beste muzikanten die nationaal en internationaal gekend zijn. Vertel daar eens wat meer 
over…
Ja dat klopt, het zijn de besten. Johan Jansen onze Steelgitarist die speelt al dertig jaar en zit overal en nergens 
met grote Amerikaanse artiesten. Hij heeft reeds getoerd in Amerika maar ook in Canada, hij speelt voor Ilse 
Delange maar ook bij Cash on Delivery. Wim van de Vliert en Ad komen ook uit Cash on Delivery. Dan hebben 
we André Sommer, die uit het vroegere Sommerset en speelde ook bij Music Road Pilots waar hij steelgitaar 
speelde, bij mij speelt hij de toetsen en hij is de bandleider bij ons. Hij zorgt ervoor dat de arrangementen klop-
pen en de band begeleid wordt. Dan hebben we nog Mark Eshuis die helemaal dol is op country en die speelt, 
wanneer hij niet bij ons is, in hele grote musicals zoals de Lion King en dat soort dingen. Hij is echt fantastisch 
en daar heb ik een goede feeling mee. Joost Van Es, dat is een bluegrassman en dat is smullen, hij is de beste 
op alles wat snaren betreft, wat die man allemaal kan dat is niet normaal! En dan hebben we nog Pam McBeth 
afkomstig uit Nashville, ze heeft die typische Nashvillesound. Al die stemmen samen, dat maakt het echt wel 
apart, ik ben gezegend met zo’n band.

Die theatershow, voor mij klinkt dat als een 
fulltime job…
Dat is ook zo, acht mensen bij elkaar, het is al een hele 
prestatie om acht mensen samen te krijgen op de juis-
te plek en op de juiste tijd. En vooral wanneer ik een 
nieuwe show in elkaar heb gedraaid, dat is ontzettend 
lastig om iedereen hetzelfde gevoel te laten hebben, 
want iedereen heeft zijn eigen idee en een mening. Dat 
gebeurt allemaal organisch, met hobbels en bobbels en 
opeens smelt alles in elkaar en staat de show er, maar 
het is niet makkelijk!
We zijn toe aan onze tweede theatershow, de eerste was “The American Country legends” en nu “the Country 
legends one Night at The Grand Ole Opry”. We zijn bezig aan ons vierde seizoen en rijk wordt je daar niet van 
hoor, dat denken de mensen dan weleens. Het is echt uit de liefde voor muziek, dat we het mooi kunnen spelen 
met deze band.
Mijn inspiratie komt uit Nashville, ik probeer vaak terug te vliegen om met die plaatselijke muzikanten te spe-
len. Dat is leuk want wanneer ik in Jackson loop, dan komen de mensen naar me toe en spreken mij aan en 
willen op de foto.
Ik was ooit op een feestje, ik had gans de week al op de radio en tv met videoclip geweest, dus de mensen 
herkennen mij. Dat is een hele eer om daar zo herkend en erkend te worden. Dat is voor mij het grootste com-
pliment wat ik ooit kan krijgen en dan te bedenken dat Hilversum het dan hier niet wil draaien, ja…
Die Amerikanen volgens ons op de voet, ze volgens alles wat we hier doen en met de band, willen alles weten 
en regelmatig word ik gebeld omdat ze meer willen horen van ons. Dat is toch bijzonder om dat te zien juist 
omdat het daar vandaan komt! Maar ik zie het vooral als een leerschool, ik probeer iedere dag te leren, ik ben 
nog niet uitgeleerd en sta ook open voor kritiek en dan probeer ik daar iets mee te doen. 

Lana, je bent ook stemcoach, vertel daar eens wat meer over…
Ik doe dat drie dagen in de week, en daar komen zelfs mensen vanuit België naar… waar ik woon. Die komen 
uit Nederland, België en Duitsland nar mij toe om hun coach te worden en dat vind ik heel leuk. Maar daar zie 
ik dan ook weer talent ertussen. Ik vind niets mooier dan talent te laten openbloeien, en niet alleen country 
maar ook op andere gebieden. Maar ik heb een paar hele goeie country zangeressen erbij zitten, en dat vind ik 
heel leuk! Ik coach ze verder, en vooral als ze getalenteerd zijn, dan schop ik ze na een half jaar het podium op.
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Een band zoeken, zorg dat je muzikanten om je heen verzameld want kijk een zangeres zijn, dat is niet enkel 
mooi zijn of kunnen zingen of kunnen lachen naar het publiek. Je bent een ondernemer dus je moet veel meer 
in huis hebben dan alleen dat. Het is heel veel omvattend en dat maakt het best lastig, want je moet ruim kun-
nen denken, de juiste mensen op de juiste plek, goede muzikanten rond je kunnen verzamelen. Je moet kunnen
netwerken want je moet optredens zien te regelen, dus er komt veel meer bij kijken. Er komt dus heel veel bij 
kijken en dat probeer ik ze ook mee te geven in de coaching, want hoe kan je nou zorgen dat je een podium 
krijgt, dat je fans krijgt, dat is allemaal heel belangrijk waarover je van tevoren moet over nadenken. Want er 
zijn te veel mensen die alleen maar een liedje kunnen zingen.

Ben jij voorstander van covers?
Ik vind het altijd heel leuk om eigen werk te horen, van de artiest zelf want dat vind ik zeer inspirerend, zeker 
wanneer ze zelf schrijven. Wanneer een cover gedaan wordt, dan moet dat mooier gebeuren dan het origineel. 
Zelf doen we ook heel wat covers maar brengen het met eigen insteek en inbreng en een ander arrangement, 
anders dan het origineel dus zodat we een geheel eigen versie brengen. Dus ik vind covers brengen prima zo-
lang het goed gebeurt. Er zijn ook nummers waar je niet mag aankomen, vooral voorzichtig zijn met klassiekers.

Wie zijn jouw grote voorbeelden?
Ik heb er veel maar die ene die er zeker bij hoort, dat is Linda Rondstadt, Trisha Yearwood, Bonnie Raitt is meer 
een blues muzikante maar dat beïnvloedt mij ook. De klassiekers zoals Dolly Parton maar ook Anne Murray, die 
afkomstig is uit Canada maar een fantastische mooie stem heeft. Natuurlijk hoort daar ook Kenny Rogers bij 
waar ik een hele grote fan van ben. En telt daar dan nog The Eagles en The Westcoast, James Tailor en wanneer 
je dat allemaal bij elkaar legt dan krijg je een mengelmoes en dat heef mij gevormd. Het is een mengelmoes van 
al deze mensen en dat heeft ervoor gezorgd wie ik ben en dat komt alleen maar door te leren en te absorberen. 

Wat wil je nog bereiken?
Ik heb een doel, ik wil een avond in de “Grand Ole Opry” gaan spelen, en daar wordt aan gewerkt vanuit Nash-
ville. Maar dat is mijn streven, ik zou het liefst in “The Ryan Auditorium” spelen. Telkens wanneer ik daar bin-
nenloop, er hangt daar een atmosfeer, je kan het niet uitleggen wat daar gebeurt, het is zoiets magisch. Ik ben 
zeker niet iemand die zweeft maar ik krijg daar echt kippenvel van het gevoel dat je daar hebt. En dat zou het 
hoogtepunt van mijn carrière zijn, dan stop ik. Maar aan het tempo dat ik vooruitgaan kan dat nog twintig jaar 
duren hoor, dat is wel mijn droom.

website: www.lanawolf.nl               E-mail: info@lanawolf.nl          facebook: www.facebook.com/lanawolfmusic

Tekt: Kaat Vandewoude                                                                                                                          Foto’s: Luc Hillaert

http://www.lanawolf.nl
mailto:%20info%40lanawolf.nl?subject=
http://www.facebook.com/lanawolfmusic
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Henri hoe ben jij in de muziek business ge-
raakt als songwriter?

Dat is begonnen in de Verenigde Staten in de tachti-
ger jaren. Ik heb daar drie jaar gewoond, in Houston, 
Nashville en daarna in Californië. Daar besefte ik op-
eens dat ik makkelijk teksten kon neerschrijven, maar 
ik had ook de nodige steun rond mij van professionele 
mensen die mij daarbij konden helpen.
Dat waren geen countryteksten maar meer rocktek-
sten, ik weet niet waarom.

Wat waren jouw beweegredenen om naar 
Amerika te gaan?
Ginder blijven werken en leven, maar ik had een pro-
bleem. Ik had alle administratieve papieren ingevuld 
om te immigreren maar het zou nog zo’n vijf jaar du-
ren voor ik mijn green card zou krijgen. Ik mocht er wel 
blijven maar ik mocht er niet werken. De man voor wie 
ik er werkte op die Dude ranch ging ook problemen 
hebben met de immigratiedienst. Dus ik moest te-
rug naar België, want ik had geen inkomen als ik daar 
bleef. Ik heb daar in feite drie jaar illegaal gewerkt op 
die Dude ranch en heb heel veel goede momenten 
meegemaakt die mijn leven veranderd hebben. Zo 
was ik verantwoordelijk voor de paarden tijdens de 
film opnamen van de film ROAD HOUSE met Patrick 
Swayze. De paarden die je ziet in die film waren de 
paarden van de Dude ranch voor wie ik werkte in San-
ger California. Die opnamen verliepen langs de oever 
van de Kings River. Ik was er toen ze die vechtpartij ge-
filmd hebben met Patrick Swayze en een van de ben-
deleden van de miljonair. Op een zeker ogenblik kwam 
daar ook SAM ELLIOT aan. Ik heb ook de explosie mee 
gemaakt van het huis van de oude man. Op die Dude 
ranch in California in de streek van Fresno in de Sierra 
Foot Hills   deed ik allerhande jobs, onderhoud, paar-
den, Cattle Roundup, Trail Rides enz. Ik was eigenlijk 
naar de States gegaan om er op ranches te werken en 
de cowboy stiel te leren dat was in 1985 ik was toen 31 
jaar en had alles hier in België verkocht om ginder mijn 
Amerikaanse droom gaan waar te maken. Het is dank-
zij TOMMY MAIER van de RIATA RANCH in EXETER (dat 
is ook een heel verhaal) dat ik die job gekregen heb in 
die Dude ranch . Ik leefde eerst in Houston Texas en 
daarna ben ik voor een Cattle outfit gaan werken in de 
streek van Huntsville Texas. Dat was in 1986 wij gingen 
met die Cattle naar lokale Cattle fairs en rodeo’s zoals 
Fort Worth, Jackson Mississippi, Baton Rouge enz. Ik 
heb George Strait zien optreden in de Astrodôme in 
Houston toen men daar met de Cattle waren.....Als ik 

hier moest verder vertellen over mijn Nashville peri-
ode en mijn Belgische participatie in verschillende Bel-
gische films als stuntman, bareback rodeo rider enzo-
voort, dan zijn we nog niet thuis. 

Wat beweegt jou ertoe om teksten te schrij-
ven, jij zegt dat teksten schrijven eenvoudig 
is, maar dat klinkt mij toch niet zo makkelijk.
Ik ben terug beginnen schrijven in 2011, deels omdat 
ik tijd had, en dat zijn allemaal teksten uit mijn eigen 
leven of wat ik van anderen gehoord heb. Ieder kleine 
tekst heeft zijn eigen geschiedenis. Veel teksten zijn 
ook gebaseerd op het verleden, iets dat bijvoorbeeld 
dertig jaar geleden gebeurde, dan schrijf ik daarover. 
Schrijven dat is een gevoel over iets of wat dat ik kwijt 
wil. Teksten schrijven is voor mij een therapie. Nu heb 
ik een writers block, ik zit zo een beetje aan het einde 
van mijn latijn betreffende het tekst schrijven. Voor 
het ogenblik zit ik in een down periode. Ik heb wel een 
paar samenwerkingen op de agenda staan zoals 

met Celine Strappazon van het duo Country Wind. Ik 
vertegenwoordig ook de songcatalogus van de Ame-
rikaanse muziekuitgeverij MYTHREEKIDS in Nashville. 
Carine Care en de Nederlandse country zangeres Am-
ber Jo Ann hebben een paar songs uit die catalogus 
opgenomen een paar jaar geleden. In 2012/2013 
kwam ik in contact met Josh Logan. Hij was een succes 
countryzanger in het beginjaren ‘80. Ik heb hem toen 
een paar van mijn teksten gemaild waarvan hij er 13 
op muziek gezet heeft en opgenomen. . Hij trad in zijn 
glorie jaren op met muzikanten die later gingen deel 
uitmaken van de band LITTLE TEXAS en was op een be-
paalde tijd in zijn carrièresupport act van Garth Brooks 
toen deze bekendheid begon te verwerven. En ja, die 
songs die hij van mij in muziek gezet heeft daar spelen 
ook muzikanten op van LITLLE TEXAS. Ik heb 16 songs 
staan op een album van een Australische zanger Dusty 
Lane het zijn trucker songs die hij in zijn eigen

Henri Piccini
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country-jazz stijl opgenomen heeft. Ik heb ook een 
song die in Denemarken op een plaat staat. Plus een 
samenwerking met een countryzanger uit IJsland 
OMARSON. Dit bewijst dat ik toch iets beteken binnen 
de country…

Bestaat er daar een bepaalde regel in hoe 
een tekst er moet uitzien, is dat vergelijkbaar 
met een gedicht?
Een lied moet niet rijmen, er zijn heel veel songs die 
niet rijmen maar… teksten komen automatisch, wat 
mij betreft en daarvoor rijmen ze niet altijd. Er is ook 
een verschil wanneer je samen werkt met een compo-
nist die een melodie aanbiedt om daar een tekst op te 
schrijven. Daarvoor moet je samen werken, een op de 
gitaar of op piano. Dat begint met drie basisakkoorden 
en het moet een verhaal worden. De eerste vraag is 
dan waarover gaan we schrijven? Een zatlap, een zon-
derling een “Crying in my beer” song, er zijn zoveel 
mogelijkheden. Ik ben auteur maar geen componist, 
dat betekent dat ik alleen teksten schrijf. Ik heb er op 
dit ogenblik zo een beetje meer dan 700 geschreven. 
Die moeten hun weg vinden naar een componist. Tek-
sten schrijven is voor mij gemakkelijk maar dat wil 
niet zeggen dat ze passen op muziek, die worden dan 
aangepast daarom geef ik mijn teksten aan mensen 
die kunnen componeren. Die 700 plus teksten zijn al-
lemaal rauwe stukken. Kijk, Henri Ford, die heeft de 
Ford wagen uitgevonden, hij is rijk geworden door het 
feit dat hij zich heeft omringd met mensen die het be-
ter konden dan hijzelf. Hij delegeerde de boel en liet 
het werk door anderen doen omdat hij van zekere za-
ken geen kennis had. Het heeft geen belang of je nu 
eerst de tekst schrijft of eerst de muziek, want je ver-
andert toch altijd. Als je tekst schrijft moet je zorgen 
dat je een verhaal hebt waar iedereen zich kan in te-
rugvinden. De muziek maakt het geheel, kijk, als ik nu 
een tekst schrijf en ik geef deze aan vier verschillende 
componisten. Ge kunt nooit zeggen welke er het beste 
uitkomt, de toenmalige manager van Natalia, Bob Sa-
venberg, heb ik ooit tekst en muziek doorgezonden uit 
onze Nashville Catalogus.  Hij wou bevestiging dat het 
een hit zou worden! mijn antwoord was simpel, als ik 
zeker was dat het een hit zou worden dan gaf ik het 
niet aan Natalia maar aan Celine Dion! Want moest 
ik weten op voorhand dat een nummer een hit wordt 
dan was ik een van de rijkste mensen ter wereld.

Wanneer is een tekst Country of rock?
Eigenlijk is er daar geen verschil in, de teksten zijn 
beiden uit het leven gegrepen. Kijk ik heb teksten ge-
schreven in het Nederlands, in het Brussels dialect, 
in het Frans en in het Engels, schrijven doe je met je 
hart. Kijk, het Nederlands leent zich even makkelijk als 

het Engels voor een countrylied, maar Engels is ook 
de taal van de rock en de blues, de meeste muziek die 
we kennen komt uit de Verenigde Staten. Het Engels 
is een wereldtaal, hoewel sommigen deze taal niet 
begrijpen, je moet een tekst kunnen begrijpen, weten 
waarover het gaat natuurlijk. Het hangt ook af van wie 
de tekst zingt, een Céline Dion of is het Dolly Parton? 
Je mag de twee zelfde teksten geven, die gaan er een 
andere persoonlijkheid in steken.

Dat maakt inderdaad een groot verschil en 
persoonlijk vind ik dat je sommige liedjes niet 
mag coveren…
Kijk, covers zullen er altijd zijn, maar wanneer je een 
coversong zingt, neem je de persoonlijkheid weg van 
degene die het origineel bracht. Dus wanneer je dat 
dan bijvoorbeeld zingt in het Nederlands, is dat zeker 
geen garantie dat het ook een hit wordt. Als we daar 
verder op ingaan, Will Tura heeft zoveel covers ge-
maakt, en daar grote successen mee gescoord. Maar 
dat komt omdat het Will Tura is… in de tijd ging dat zo, 
ik weet niet moest je dat nu nog doen ... Will is bijna 
tachtig jaar, die zou nu datzelfde succes niet meer heb-
ben zoals in de jaren zestig, zeventig en tachtig. Wat 
hij toen ook uitbracht het was telkens bingo, dat was 
zo vroeger. Was het bijvoorbeeld Jimmy Frey of een 
Danny Fabry geweest zijn, dan zou dat helemaal an-
ders overgekomen zijn en misschien niet zo gesmaakt 
zijn geweest door het grote publiek. Laat die mensen 
country zingen, dat staat hun niet. Jo Vally en een paar 
andere Vlaamse artiesten hebben dat ook geprobeerd 
maar zijn er niet ver mee geraakt, want hun publiek is 
niet country gericht.

Kan het zijn dat velen succes hebben door de 
grote schare fans die ze achter zich hebben en 
alles kopen wat ze uitbrengen?
Dat is goed mogelijk, ik ken zo mensen die fan zijn 
van Johnny Halliday en die hebben zijn volledig uit-
gebrachte repertoire. Alles wat hij uitbracht moeten 
ze gewoon hebben goed of slecht, country of rock, als 
het maar Johnny Halliday is of was. En zo werkt dat bij 
velen, het is niet omdat ze graag een bepaald liedje 
horen maar wel omdat de artiest die plaat of cd heeft 
uitgebracht en dat ze die moeten hebben.

We kennen daar nog een mooi voorbeeld, Ilse 
Delange kwam op tv, als duo “The Common 
Linnets”, voor haar deelname aan het Euro-
song festival en ineens blijkt iedereen van 
Bluegrass te houden?
Ja dat is zo, net als de film “Unbroken Circle

Breakdown”, maar die film had eigenlijk niets te ma-
ken met bluegrass.
In de film willen ze dat zij zangeres is en hij Bluegrass 
muzikant. Maar het verhaal draait niet rond Bluegrass, 
het verhaal draait rond het koppel dat problemen 
heeft. Door het feit dat dit commercieel werd, is er ook 
een nieuw Bluegrass festival ontstaan, er werd daarop 
ingespeeld. Had die film een ander soort muziek ge-
had, een muziek van Bach, Mozart of Beethoven waar-
bij zij een vioolspeelster was en hij een operazanger, 
dat was een heel andere film geweest en het verhaal 
zou hetzelfde geweest zijn. Uit goede bron heb ik ver-
nomen dat ze in die film Bluegrass hebben gebruikt 
omdat het een keer iets anders zou zijn. Dat werd nog 
nooit gebruikt in een Vlaamse film…
Maar waar staan we nu met de Bluegrass? Het was 
omdat die film en de theatervoorstellingen succes 
hadden dat ineens de Bluegrass gekend was, maar wat 
hoor je er nu nog van?

Welke tak van de Countrymuziek hoor jij het 
liefst?
De naoorlogse periode, de jaren ’40 tot het opkomen 
van Alan Jackson in de jaren 90 en daarbij houd het 
voor mij op. Hier en daar lopen er wel nog enige tra-
ditionele country zangers tussen maar ze worden heel 
raar .De meeste van die traditionele country zangers 
zijn  bekend in het “Indie” circuit dus niet meer in het 
hedendaagse country circuit zoals we dit vandaag 
kennen. Er zijn andere muziekproducers gekomen in 
Nashville die jonger waren dan diegene die er waren. 
Deze nieuwe garde heeft Nashville overgenomen met 
de ingrediënten dat zij hadden, hiphop en rock en 
nog andere muzikale genres. De hedendaagse coun-
trymuziek, wat ze nu country muziek noemen is een 
bastaard genre. Chet Atkins, de producer die voor RCA 
Nashville werkte, gaf aan de countrymuziek aan het 
einde van de jaren 1950 een andere draai. Hij haal-
de er meer violen bij, trompetten en maakte er een 
meer “Variety” genre van. De nieuwe Nashville sound 
noemden ze dat dan. Maar de originele ingrediënten 
van de countrymuziek verdwenen. Voor die tijd was 
dat heel commercieel. Chet ATKINS was ook producer 
van Elvis Presley en the Everly Brothers. Die Nashville 
sound periode heeft ongeveer 10 jaar geduurd. Je kan 
dat terugvinden in de opnames van Patsy Cline, die 
had ook zo’n groot orkest achter zich voor bepaalde 
songs. Die oude country garde die er was, heeft tot 
hun overlijden traditionele country blijven opnemen, 
Porter Wagoner, Brenda Lee of George Jones om er 
enkele te noemen. Die hebben altijd hun eigen muziek 
gespeeld, naast de Nashville Sound die op een zeker 
ogenblik verdween.

Jij schrijft dus teksten, ben je ook zanger?
Hoegenaamd niet, ik heb in de zestiger jaren in een 
bluesbandje gespeeld als basgitarist. Dat was na 
Woodstock, dat waren de jaren van Led Zeppelin, 
the Cream, Eric Clapton, the Rolling Stones en vele 
anderen. Dat waren mijn eerste invloeden. In 1968 - 
1969 was ik veertien jaar en dat was een openbaring 
voor mij, na jarenlang naar Frank Sinatra, Dean Mar-
tin, Charles Trenet Tino Rossi, Louis Mariano en vele 
anderen geluisterd te hebben. Ik heb een tweetalige 
opvoeding gehad en de radio die stond altijd op de 
Franstalige zenders. Ik heb die hele Franse liedjes pe-
riode meegemaakt de zo genoemde “Ye Ye” periode 
van Johnny Halliday, Eddy Mitchel, Jacques Dutronc, 
Sheila, Francoise Hardy, Sylvie Vartan enz. Later kwam 
ik in contact met de kleinkunst van Johan Verminnen, 
Mieke en Roel, Zjef Van Uytsel en in Nederland een 
van mijn favoriete zangers, nog altijd trouwens, Bou-
dewijn De Groot. Ik ben in de country gerold toen ik 
een album van Johnny Cash en Dolly Parton kocht, dat 
zou ergens in het begin van de jaren 70 moeten ge-
weest zijn want die rockbands van wie ik hield begon-
nen ook op een andere weg te geraken die helemaal 
niets meer te maken had met wat ze in het begin op-
namen.  Ik was dus gretig op zoek naar countrymu-
ziek. Maar op dat ogenblik was er hier in België geen 
country te bespeuren. Op een zeker ogenblik was ik 
in Antwerpen in een heel klein zaaltje waar maar een 
paar mensen aanwezig waren een kale en een paar-
denkop, het was een optreden van ThumbleWeed een 
countryband uit Nederland. 
In België had je de folk-band Pendulum die een mix 
speelden van folk en country met invloeden van de 
countryrockbands, THE BYRDS, GRAHAM PARSONS, 
THE FLYING BURRITO BROTHERS. Ik luisterde naar de 
AFN radio.THE AMERICAN FORCE NETWORK die ie-
dere zaterdag een country programma had,ik heb er 
naar geluisterd tot internet begon door te breken. 

Kleinkunst kan toch ook Country genoemd 
worden, waarom slaat dat niet aan bij de 
grote hoop?
Er is zeker een markt voor kleinkunst maar niet zoals 
die er was decennia geleden.... Waarom ze het klein-
kunst noemen weet ik ook niet. Voor mij is het een 
muzikaal luister genre waar rustig naar moet geluis-
terd worden een soort gezongen poëzie. Waarom slaat 
het niet aan? Misschien omdat het te intellectueel is 
en dat het een genre is die maar heel weinig mensen 
aanspreekt. Maar ik vind dat er toch heel interessante 
verhalen in zitten en ik zou zeker kleinkunst niet ver-
gelijken met countrymuziek dat staat er duizenden ki-
lometers vandaan. 
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Maar in Countrymuziek is toch ook de tekst 
het hoofdingrediënt?
Daar zijn we dan weer beland bij het linedansen. Als 
de mensen een dans leren hebben ze het ritme nodig 
maar luisteren ze wel eens naar de tekst? Hoeveel van 
deze linedansers zijn de Engelse taal machtig? Ik ben 
geen voorstander van dat linedans gedoe. Waarom 
denkt U dat Garth Brooks en Alan Jackson en Geor-
ge Strait en velen anderen in het genre zo een suc-
ces hebben, luister eens goed naar wat ze te vertellen 
hebben. Die teksten spreken de mensen aan, ze vin-
den zichzelf erin terug. 

Mijn laatste vraag Henri, wat kunnen we 
doen om de countrymuziek in een beter dag-
licht te plaatsen?
Wat jullie proberen met het magazine heb ik jaren 
geleden al geprobeerd toen ik mijn eigen magazine 
had COUNTRY MUSIC NEWS. Vroeger hadden we Kitty 
Prins en Jari Demeulemeester die op de radio country-
muziek draaiden, maar nu…Wat jullie doen is natuur-
lijk heel positief. Zou het beter kunnen? het kan altijd 
beter natuurlijk. Het is zoals in de politiek, waarom 
heeft de ene politieke partij meer aanhangers dan de 
andere.....omdat ze misschien een beter programma 
hebben en dat ze stemmers van andere politieke par-
tijen willen bereiken  die voor hen kunnen stemmen. 
Als je iets wilt bereiken en speciaal in de countrywe-
reld dan moetje dat zelf verwezenlijken en niet wach-
ten op de ene of andere platen maatschappij of radio 
en tv-media. Ontwikkel je eigen wereld en neem de 
zaken in eigen handen. Sticht je eigen platen label, 
je eigen tv-station. Maar zoals je weet money is the 
name of the game. Maak publiciteit in bladen die ge-
lezen worden door de grote meerderheid zoals HUMO 
en anderen. Adverteer in lokale nieuwsbladen en laat 
mensen weten dat jullie bestaan. Het is onnodig om 
publiciteit te maken voor countrymuziek in bladen die 
al gelezen worden door countryfans, die weten na-
tuurlijk dat jullie bestaan en weten waar ze naartoe 
kunnen. Het zijn mensen buiten die countrywereld die 
je moet aantrekken 

Henri, het was fijn praten met jou!
Graag gedaan en misschien tot later, want ik ben zeker 
dat we nog het een en ander samen kunnen realise-
ren.
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Down On Your Uppers  
Choreografie : Gary O'Reilly
Soort dans : 4 muren linedans
Niveau : Beginner
Tellen : 32
Intro : 32 tellen vanaf begin zang.
          Start op het instrumentale gedeelte. 

 
Twist, Twist, Heel, Hook, 
Forward, Touch, Back, Touch
1 RV+LV draai hakken rechts
2 RV+LV draai hakken terug midden
3 RV tik hak voor
4 RV buig voor LV
5 RV stap diagonaal rechts voor
6 LV tik teen naast RV
7 LV stap diagonaal links achter
8 RV tik teen naast LV

Grapevine R, Grapevine 1/4 L Brush
1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV stap opzij
4 LV tik teen naast RV
5 LV stap opzij
6 RV stap gekruist achter LV
7 LV 1/4 draai linksom, stap voor (09.00)
8 RV brush

 

Muziek : Down On Your Uppers
Artiest : Derek Ryan
Tempo : 86 BPM

R Rocking Chair,
R Heel Strut, L Heel Strut
1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug
5 RV stap op hak voor
6 RV zet teen neer
7 LV stap op hak voor
8 LV zet teen neer

Forward, Swivel Heel/Toe/Heel,
Forward, Swivel Heel/Toe/Stomp
1 RV stamp diagonaal rechts voor
2 LV draai hak rechts
3 LV draai tenen rechts
4 LV draai hak rechts (Gew. op RV)
5 LV stamp diagonaal links voor
6 RV draai hak links
7 RV draai tenen links (Gew. op LV)
8 RV stamp naast LV

Begin opnieuw
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First Aid Kit komt op 6 Maart 2018 naar de Ancienne Belgique!
First Aid Kit is geen eerste hulp box voor ongevallen, het is een Zweeds folkduo dat bestaat uit de zussen Johan-
na en Klara Söderberg. Ze maken voornamelijk akoestische nummers die worden gekenmerkt door tweestem-
migheid en het folk karakter. Geïnspireerd door onder andere Fleet Foxes, Devendra Banhart en CocoRosie tot 
The Velvet Underground, Emmylou Harris en Joanna Newsom begonnen de zussen in 2007 met het schrijven 
van hun eigen muziek. De meiden waren nog tieners toen ze op YouTube een cover van de Tiger Mountain 
Peasant Song van Fleet Foxes plaatsten. Het filmpje werd een regelrechte hit en betekende de doorbraak voor 
het Zweedse duo, ook de sociale media Myspace en Facebook spelen een belangrijke rol in de groeiende po-
pulariteit van het tweetal. In de zomer van 2007 genoot het nummer “Tangerin”e veel airplay op de Zweedse 
radio. Het nummer komt op de debuut-cd Drunken Trees, een ep met 8 tracks die in april 2008 uitkwam. Daarop 
volgen snel twee albums; ‘The Big Black And The Blue’ (2010) en ‘The Lion’s Roar’ (2012, met hitsingle “Em-
mylou”), die hen naar het voorplan van de internationale muziekwereld katapulteren. Met het repertoire van 
deze twee cd’s gingen de meiden in de zomer van 2010 toeren in onder andere Europa, de Verenigde Staten 
en Canada. Op 10 juni 2014 verscheen hun derde studioalbum Stay Gold. Het grote publiek maakt kennis met 
First Aid Kit in 2014, wanneer ze met “My Silver Lining” uit hun derde plaat ‘Stay Gold’ een single afleveren die 
zich diep in iedereens hart nestelt. Het succes is overweldigend, en de verleidelijke en getalenteerde Karla en 
Johanna krijgen zowel het publiek als de critici helemaal op hun hand. Half augustus 2014 speelden ze op het 
Lowlands-festival. De single hiervan, My Silver Lining kreeg in 2015 aandacht, toen het gebruikt werd voor de 
reclame van Renault Kadjar..

website: www.firstaidkitband.com

http://www.firstaidkitband.com
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P & D Country 
Nodigt uit op 31 december 2017

VZW

COUNTRY

AmbiAnce verzekerd !

éénmaal betalen bij inschrijving
geen geld meer meebrengen

Parochiezaal St.-Martinus
Sint Jozeflei 27 - 2390 Westmalle

Reservatie tot en met 
15 december 2017

bij Peggy: 03-312 05 32

Country & line dance - rock & roll met:
Regy, Miss Lana, 

Robbie Masters, DJ Danny
Disco- nederlandstalig en veel meer …

Eten - drank

Live optredens & disco

All inn !!! aanvang 19 u. stipt

65 euro
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Datum Artiest/ Band info organisator Naam zaal Straat Postcode Gemeente Land Deuren/ aan-
vang

December
29/dec/17 Berry Grimm Den Ariest Koningin Astridlaan 8210 Veldegem B
31/dec/17 Berry Grimm info@heartofthewest.be Heart of the West Dorpsstraat 60 8460 Ettelgem B 19u
31/dec/17 Miss Lana, All Shook Up, Dj Danny (oujaar/ 

nieuwjaar P& D Country)
Peggy 03 312 05 32 of Dirk 0495 24 51 77  www.pend-
country.be

Parochiezaal 't Cen-
trum

2390 Westmalle B

31/dec/17 Route 66 The Eagle Country Dancers CC Rooierheide Rooierheidestraat 100 3590 Diepenbeek B
31/dec/17 Silver, Tim Nash, Texas Twixy, Patje Stew ouderjaarsviering Redbarn Saloon Zaffelare Dorp 73A 9080 Zaffelare B 19u

jan/18
2/jan/18 Johnny Trash De Venetiaan Gemeenteplein 22 Hoegaarden B 18u
6/jan/18 Miss Lana, Tim Nash Redbarn Saloon Zaffelaredorp 73 A 9080 Zaffelare B 19u
6/jan/18 Conny Lee, Micky Bronson De East River Line Dancers Zaal Reynaertland Kreekzoom 2 4561 GX Hulst NL 19u
7/jan/18 White Falcon Revival Country Dancers De oude Harmoniezaal Heugemerstraat 76 Maastricht NL 15u
7/jan/18 All Shook Up Zonder Schot Country Dancers Zaal Withof Withofstraat 4 2220 Zonderschot B 13u
7/jan/18 Indian Summer The White Stallion Country Club The Wiz (bij sporthal 

de Haspel)
Grobbedonckpark 42 5051 KR Goirle NL 13u

13/jan/18 TR Country Band Het Oude Wapen Hoofdweg 70 9697 NL Blijham NL
20/jan/18 Conny Lee Grizzly Dancers Blokhut Koebroekweg 3 Vlodrop NL 19u30
20/jan/18 Carine Care, Nevada reservatie fredero 0491 746 966 Redbarn Saloon Zaffelaredorp 73 A 9080 Zaffelare B 18u
20/jan/18 Krysten Heather info 0499 27 24 00 Le Local Chez nous 33, Rue de la Frontiere 7370 Blaugies B 19u
21/jan/18 Country oefennamiddag Jumperke Line dancers Pastoor Mellaertstraat 26 2220 Heist o/d Berg B 13u30
26/jan/18 Johnny Trash Zaal Ter Heide Schrieksesteenweg 72 Heist-Op-Den-Berg B 20u30

feb/18
1/feb/18 Miss Lana The Country Eagles Houthulst B 19u
3/feb/18 Conny Lee Theaterzaal de Vlakte 

(Hotel de Borgh
Ijshof 1 4761BE Zevenbergen NL 14u

9/feb/18 JAMES INTVELD & band , The Cockroach 
killers

The Blue Hill Country Dancers Zaal Zoerla Gevaertlaan 1 2260 Westerlo B 19u

10/feb/18 Carine Care, Nicky F.C.W.F vzw Parochiezaal Koestraat 6 2322 Minderhout B 19u
17/feb/18 Kris Robyan, Mister P Railroad Country Dancers (reserveren railroad.c.d@

gmail.com of 0478.47.35.37 of 0476.93.39.80
Zaal t' Centrum Strijdersstraat 35 2650 Edegem B 19u

17/feb/18 Just John Heart of the West Zaal Monica Dorpsstraat 60 8460 Ettelgem B 19u
17/feb/18 Miss Lan, Regy The Misty Moonlight Dancers Dendermonde B 19u

24/feb/18 Silver, Conny Dean, Regy, Dirk Duncan, 
Conny Lee, Nevada, 

Sporthal St Idesbal De Zilten 52 8800 Roeselare B 17u30

24/feb/18 Miss Lan, Tim Nash verjaardag Tim Nash St- annazaal Roklijf 4 9300 Aalst B 19u
25/feb/18 Lies, BBC Th GoldFeyer Country Dncers GC Taymans Laagdorp 3570 Alken B 13u

AgendaAgenda

mailto:info%40heartofthewest.be?subject=
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