20e editie
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PROGRAMMABOEKJE

Voorwoord
Folkfestival Ham is 20 jaar jong! Dat zou je
niet zeggen wanneer je het jeugdig
enthousiasme ziet dat nog steeds van onze
ploeg afstraalt. Ons geheim? Lekker
biologisch eten, goede muziek, veel
lichaamsbeweging (daar dient die dansvloer
voor) en altijd vrienden om ons heen!
20 jaar geleden, op een mooie lentedag, na
het nuttigen van een onbekende hoeveelheid
geestrijke dranken (een mens houdt niet
alles minutieus bij), besloten we ons recept
voor een jeugdig leven met jullie te delen.
We hopen dat jullie er al die jaren evenveel
van genoten hebben als wij.
Maar genoeg gemijmerd over de jaren die achter ons liggen. De 20e editie
is maar net begonnen en alle ingrediënten om er een fantastisch weekend
van te maken, zijn opnieuw aanwezig. Laten we er met z’n allen een lap
op geven zodat we ons maandagmorgen allemaal weer tien jaar jonger
voelen!

Met dank aan onze sponsors:















Arbeidscentrum De Wroeter, Sint-Rochusstraat 8, 3720 Kortessem
Dranken Vertessen, Zuidstraat 198, 3581 Beverlo
Drukkerij Jamar, Stationsstraat 7A, 3945 Ham
Edma Gora, Heilig Hartlaan 32,3980 Tessenderlo
Fruitsappen Verhofstede, Nieuwe Baan 15, 9160 Eksaarde
Gemeente Ham, Dorpsstraat 19, 3945 Ham
Gezinsbond – Vind een afdeling in je buurt via www.gezinsbond.be
Halloweenshop, Geelsebaan 74, 3980 Tessenderlo
Hartenboer/Voedselteams – Vind verkooppunten in je buurt via
www.voedselteams.be
Houthandel-Deurenfabriek Guy Brouwers, Ambachtstraat 17, 3980
Tessenderlo
La Chouffe, Rue du Village 32, 6666 Wibrin-Achouffe
Laakdalcars, Zijstraat 2a, 2430 Laakdal (Vorst)
VHC Bestfood, Lochtemanweg 2, 3580 Beringen
Wijnhandel Ghoos, Verboekt 196, 2430 Laakdal

Lekkere pronkstukken!
We pakken graag uit met onze duurzame keuken
De keukenploeg van Folkfestival Ham werkt met
biologische, seizoensgebonden, lokaal geteelde
ingrediënten. Geen wonder dat ze daar af en toe mee
staan te pronken! Behalve pronken, kookt de
keukenploeg ook als de beste. Jullie vinden hun
bereidingen in de afhaalkeuken (rechts vooraan aan het
podium).
Wie zoveel gepronk wat protserig vindt of gewoon een snelle, gefrituurde
hap nodig heeft, kan terecht in de frituur op het marktje.
Folkfestival Ham kookt biologisch dankzij Arbeidscentrum De Wroeter en
Hartenboer / Voedselteams.*

* En dankzij de keukenploeg

Folkfestival Ham stelt tentoon!
Zaal Sint-Jan - Vr 18u-21u / za-zo 11u-20u
Wij zijn jarig! Hoera! Daar hoort een kroontje bij! En
een massa cadeautjes. Met een heuse tentoonstelling
over Folkfestival Ham, ligt de gemeente Ham alvast
mijlenver voorop in de categorie ‘meest egostrelende
cadeau’. Tweeënhalve maand lang sierden foto’s en
weetjes over Folkfestival Ham de muren van het
Hamse gemeentehuis.
Dit weekend is de tentoonstelling te bewonderen in
zaal Sint-Jan (zaal naast het marktje). Je kan er even wegdromen naar de
leuke momenten die je al op Folkfestival Ham beleefde. Maar blijf niet te
lang stilstaan bij wat voorbij is. Deze 20e editie belooft opnieuw de
geschiedenisboeken in te gaan als een memorabel feestje!

Zijstraat 2a
2430 Laakdal (Vorst)
Tel.: 013 66 86 75
Fax: 013 67 18 58
E-mail: info@laakdalcars.be
www.laakdalcars.be

(In)ternationaal personenvervoer:
- Pendels
- Schoolreizen
- Luchthavenvervoer
- Wandelverenigingen, sportverenigingen, seniorenreizen ...

Vrolijkheid te huur: drink uit een pot!
Tegenwoordig willen we alles uit een potje
kunnen halen: een rimpelloos velletje,
verse mosselen, de geur van wilde
bloemen … Logisch, want wat uit een pot
komt, maakt vrolijk! Dat weten we bij
Folkfestival Ham ook. Daarom serveren we
al onze dranken in een pot. Die huur je
voor €5. Geef je je pot, samen met je
huurbewijsje terug af, dan krijg je je geld
terug.

vrolijk

pot
Kinderen bezitten van nature al veel
vrolijkheid. Daarom kunnen zij frisdranken
uit een kleinere, plastic kinderbeker* drinken (€1).
Om vrolijkheid uit je pot te halen, moet je er eerst ook wat instoppen.
Daarvoor koop je bonnetjes (1,25/bonnetje) in de dranktent. Je kan drank
en eten kopen met dezelfde bonnetjes.
* Er worden geen alcoholische dranken geserveerd in de kinderbeker

Vrijdag
Dirk Poel en Lazy Lew (20u)
Vrijdagavond slingeren we het hele festival terug naar 1997. Toen
openden Dirk Poel en Lazy Lew het allereerste Folkfestival Ham. 20 jaar
later verloor hun akoestische blues niets van zijn frisheid. We wilden dat
we van onszelf hetzelfde konden zeggen.

Kadril (22u)
Moeten we je Kadril nog leren kennen? Al 40 jaar is de band een vaste
waarde in de Vlaamse folkwereld. Wij vieren graag dit smaragden jubileum
met hun mee. We zijn niet de enigen. Ook muzikale feestneuzen Patrick
Riguelle en Gwen Cresens wilden graag van de partij zijn. Zij versterken
vanavond Kadril en zangeres Karla Verlie.

Zaterdag
Lazy Horse Solo (14u)
Lazy Horse, aka Raf Timmermans, doet zijn naam geen eer aan. Deze
multi-instrumentalist kan je aan het werk zien bij o.a. Filip Kowlier, Grand
Theft, Elmore D en Gitare Magiques. Hij speelt zowel gitaar, slide gitaar,
mandolin, dobro als banjo (echter zelden tegelijkertijd).

Jopie Jonkers (16u)
Harpiste Jopie Jonkers is geen nieuw gezicht op
Folkfestival Ham. Je hoorde haar eerder al met
haar Zuid-Amerikaanse muziek, met hier en daar
een Frans Chanson. Voor deze 20e editie laat ze
zich vergezellen door Juan Masondo, Koen de
Cauter, Dick van der Harst en Rinus Raaijmakers.

Sarah McQuaid (18u)
Het werk van Sarah McQuaid werd al eerder vergeleken met dat van Brits
folkzangers van de jaren ’70. Sarah werd geboren in Spanje, groeide op in
Chicago, woont in Engeland en reisde al die tijd de wereld rond. Haar
muziek reduceren tot haar Britse invloeden, zou haar oneer aandoen.

Zaterdag (vervolg)
Veronika Skuplik (20u)
Met onze 20 jaren zijn wij nog jonkies op de dansvloer, springend,
draaiend, kronkelend … Tijd om het oudere genre ook te eren, zo dachten
wij toen we Veronika Skuplik inschakelden! Veronika is de
toonaangevende violiste in de barok- en de oude muziek. Vanavond
brengt ze een barok concert met hierin enkele nummers uit de Playford
Collection. Andreas Arend begeleidt haar op middeleeuwse luit.

Sharon Shannon (22u)
Sharon Shannon is zowat de verpersoonlijking van de
Ierse accordeoniste. Om deze zaterdagavond af te
sluiten, treedt ze op met de band. Een beter feest als
afsluiter kan je je niet bedenken.

Zondag
Rushad Eggleston (14u)
Born in the USA, een begenadigd performer … Zo zijn
er wel een aantal. Combineer dat met een gave om de
cello met veel bravoure te bespelen, en je krijgt een
unieke show zoals je er nooit eerder eentje zag.

Didier Francois en Bert Van Laethem (16u)
Hoe klinkt Bela Bartok op nickelharpa en viool, rijkelijk gekruid met
Servische invloeden? Je hoeft niet te antwoorden, dit is geen quiz*. Didier
en Bert laten het je wel gewoon horen.
* Je kan evenwel geweldige drankprijzen winnen wanneer je het juiste aantal
bonnetjes op de toog weet te mikken

Roberto en Alessandro Tombesi (18u)
Harpist Alessandro Tombesi en accordeonist
Roberto Tombesi maken er een familie-uitstapje
van. Samen brengen vader en zoon het beste wat
muzikaal Italië voortbracht.

Zondag (vervolg)
The Pete Seeger Legacy (20u)
If I had a hammer … Wij zouden er in elk geval een Folkfestivalletje mee
opbouwen. Voor Pete Seeger was het het spreekwoordelijke gereedschap
om een erg indrukwekkend muzikaal oeuvre op te bouwen. Jan De Smet
en Jokke Schreurs zijn dan ook vastbesloten om deze erfenis niet verloren
te laten gaan nu de man zijn hamer aan het zoeken is in een bouwvallig
schuurtje in het hiernamaals.

Shantalla (22u)
Laat je niet misleiden door de Belgische thuisbasis van Shantalla. Met een Schotse zangeres
en Ierse muzikanten, zijn de roots van Shantalla
onmiskenbaar Keltisch. Het wordt hoe dan ook
een zeer Angelsaksische afsluiter van de 20e
editie.

Programma
Vrijdag
20u00:
22u00:

Dirk Poel en Lazy Lew
Kadril

Zaterdag
14u00:
16u00:
18u00:
20u00:
22u00:

Lazy Horse Solo
Jopie Jonkers
Sarah Mc Quaid
Veronika Scuplik
Sharon Shannon band

Zondag
14u00: Rushad Eggleston
16u00: Didier Francois en Bert Van
Laethem
18u00: Roberto en Alessandro Tombesi
20u00: The Pete Seeger Legacy
22u00: Shantalla
Een man/vrouw met veel talent? Toon het (tussen de optredens door) op
het podium in de dranktent. Meer info: Marc Reusen (zie foto hierboven).

Nand zet de puntjes op de i
Infopunt - Vr 18u-21u / za-zo 11u-20u
Heb je later vandaag nog een wild triootje of een
wildtriootje gepland? Je kan maar beter zeker zijn over
je spaties en punten, of je zwoele avondplannen lopen
op een koude douche uit.* Gelukkig hebben wij een
interpunctiespecialist in ons midden. Hij beantwoordt
vlekkeloos (nu ja …) al je vragen over umlauten,
koppeltekens en beletseltekens.
Na die koude douche, wil je misschien wel het
hazenpad kiezen. Gelukkig wordt onze
interpunctiespecialist bijgestaan door een schare
medewerkers uit andere expertisedomeinen. Zij
kennen het programma uit hun hoofd, weten perfect welke bussen op een
zondag door Genebos rijden en kunnen het hazenpad voor je vinden.
Kortom, voor al je vragen, één adres: het infopunt op het marktje!
* Onze interpunctiespecialist is minderjarig. Probeer je campingplannen en andere
grammaticale hersenbrekers zo omfloerst mogelijk te verwoorden.

Altijd feest met de kinderanimatie
Zaterdag en zondag - 14u tot 20u - Kinderparadijs
Apen apen apen na. Deze tongtwister met exotische
roots bevat duidelijk een grond van waarheid. Al in de
vroege jaren van Folkfestival Ham wilden de
jongelingen net zoals hun ouders een bar om lekker
door te zakken. En nu we een verjaardag te vieren
hebben, wil de jonge generatie uiteraard ook mee
feesten. De kinderanimatie voorziet dan ook een
weekend vol feestelijke activiteiten. De Gezinsbond
zorgt voor de bijhorende vrolijke kapsels en grime.
Plaats van het feestgedruis en al die haute coiffure is
het kinderparadijs vlak achter de inkom. Vergeet niet
om zelf een oogje in het zeil te houden. Onze kinderanimatie vermaakt
graag al haar gasten, van peuter tot hoogbejaard, maar is geen
babysittersdienst.

Vers geperst, 100% vers fruit
Zonder toegevoegde suikers
Zonder bewaarmiddelen
Zonder kleurstoffen
Spoel de vermoeidheid van je af
Gratis douches - 24u op 24u
Spoel op tijd de vermoeidheid van je af met een warme
douche. Zo slaap je zeker niet door het optreden van je
favoriete artiesten door.
De douches zijn gratis en zijn het hele weekend open.
Je vindt ze naast de toiletten.

Vrij podium
Zaterdag en zondag - Tussen optredens - Dranktent
Toon je eigen talent op het podium in
de dranktent. Dat podium huisvest niet
alleen getalenteerde muzikanten of
dansers. Elk talent krijg er zijn kans.*
We zijn erg benieuwd wat jij voor ons
in petto hebt!
Voor een plekje op het vrij podium,
spreek je even Marc Reusen aan.
Marc niet gevonden? Bevraag je bij
het infopunt.
* Zelf vonden we action grime een ietwat overgewaardeerd talent

Wees een groene vent (of dame)
Wij houden rekening met het milieu bij de organisatie van dit
evenement. Wij hopen dat jij ook je steentje bijdraagt. Gooi je
afval in de vuilbak, breng borden, bestek … terug naar de keuken, wees
zuinig met water. Dankjewel!

EHBO
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom heeft ons festivalterrein zo
veel mogelijk stompe hoeken, die zijn groter. Ben je toch op een scherpe
hoek gestoten? Dan kan je terecht bij de EHBO op de speelplaats van het
voormalige schoolgebouw (tussen de camping en het marktje).

Verboekt 196
2430 Laakdal
T 013 66 13 97
www.wijnhandelghoos.be
info@wijnhandelghoos.be

Openingsuren:
Maandag t.e.m. vrijdag:
9u00-12u00 en 13u15-18u00
Zaterdag:
9u00 - 12u00 en 13u30 - 17u00

The Celtic Art Gallery
Veel meer dan een folkfestival
Folkfestival Ham wordt georganiseerd door de Celtic Art Gallery vzw. De
vzw organiseert ook clubconcerten, proeverijen, vertelavonden …
Bovendien kan je er het hele jaar door terecht in het kunstcafé voor een
ontdekkingsreis tussen de schilderijen of een gezellige babbel bij één van
de verfrissende dranken uit het ruime assortiment van de Celtic Art
Gallery.
Meer informatie over de Celtic Art Gallery vzw en de activiteiten vind je op
http://www.folkfestivalham.be/. Je kan je ook inschrijven op de nieuwsbrief
door een e-mail te sturen aan marc.reusen@telenet.be of te bellen op het
nummer 013 67 13 73.

www.edma-gora.be

www.edmacar.be
www.edmatuning.be
Heilig Hartlaan 32
3980 Tessenderlo

E-mail: info@edma-gora.be
T 013 66 31 34

Dit programmaboekje werd gedrukt op FSC-gecertificeerd papier

