4e FestivalvoorVrede.Gent 8 – 13 november
Wederzijds respect via cultuur door optredens van Gentenaars van
verschillende culturele origine.
Dit jaar ligt het accent in de Rabotwijk en in de Gentse Woonzorgcentra
maar ook in andere wijken zijn optredens gepland.
Hieronder het voorlopig programma.
ALLE OPTREDENS EN CONCERTEN ZIJN GRATIS!!
Maandag 8/11
10u30
Zwijnaarde WZC Zonnebloem Hutsepotstraat 29 Zwijnaarde-Gent
Optreden van Mustafa Avsar (baglama en zang ) en Murtaza Battal (klarinet). Mustafa
kwam op jonge leeftijd met zijn familie vanuit Turkije naar Gent, waar hij zijn passie en
talent voor poëzie ontdekte. Mustafa is een gevoelige saz-speler en heeft blijkbaar een
patent op een soort van melancholie. Hij zingt niet alleen Turkse liederen in een Vlaamse
bewerking maar brengt ook Nederlandstalige folk met Turkse invloeden. Zo ontstaat een
symbiose van melodieën, klankkleuren en speelstijlen uit verschillende culturen. Je
hoort een Gentse “ver-weg” Turk of een Turkse, vertrouwde Gentenaar in een heerlijke
muzikale kruisbestuiving.
14u30
Zwijnaarde WZC Zonnebloem Hutsepotstraat 29 Zwijnaarde-Gent
Optreden van Dirk De Vriendt: één van die zeldzame muzikanten die werkelijk ALLE
denkbare liedjes kent. In alle denkbare talen. Roep een song, en hij speelt hem. Kies een
nummer en hij zingt het. Zeg een titel en hij weet wat ermee aan te vangen.
Kortom : Dirk De Vriendt is een ware jukebox. Your Wish is… zijn wish…
En jij mag ter plaatse je eigen programma samenstellen. En natuurlijk mag je ook zélf
komen meezingen. Dirk is van alle markten thuis.
19u
Machariuswijk - Steinerschool Eendrachtstraat 40 Gent
Optreden van Bovenbouwkoor Steinerschool, de Ledebirds, het duo Roman Kim en
Joachim Deboosere en lokale solo artiest Moussa Dembele

Dinsdag 9/11
10u30
Wondelgem – WZC Liberteyt Vroomstalledries 22 Wondelgem – Gent
Optreden van URGA - URGA zorgt al 22 jaar voor de warme sfeer van een echt Russisch
feest. De aanstekelijke gezelligheid eigen aan de Oost-Europese cultuur brengen ze
uiteraard mee. Met zang en klanken van virtuoze viool en accordeon laten zij de meest
aanstekelijke muziek uit de Balkan, Hongarije, Roemenië en Oekraïne horen.

10u30
Mariakerke – WZC Zuiderlicht Zuidbroek 8 Mariakerke – Gent
Optreden van Gipsy Wolves - Oost-Europese muzikanten uit Gent brengen ons
traditionele Russische muziek, Balkan, Spaanse Rumba, Hongaarse Cardas tot
progressieve Jazz. Kortom, muziek met een hoge dansfactor ..
De groep werkt samen met het Europese Karavaan project van Vuile mong en de vieze
gasten..
14u30
Mariakerke – WZC Zuiderlicht Zuidbroek 8 Mariakerke – Gent
Optreden van Gipsy Jazz - De Gentse top in Swing en Balkan! Gipsy Jazz trio +1 brengt
(Roma)talenten in diverse bezettingen samen voor het realiseren van muzikale
projecten. Als muzikaal platform combineert de Gipsy Jazz Trio +1 de rijke, authentieke,
traditionele muziekvormen van de Roma met andere muziekgenres (bv. jazz, folk, ...).
14u30
St-Amandsberg – WZC Heiveld Antwerpsesteenweg 776 Sint-Amandsberg Gent
Optreden van URGA - URGA zorgt al 22 jaar voor de warme sfeer van een echt Russisch
feest. De aanstekelijke gezelligheid eigen aan de Oost-Europese cultuur brengen ze
uiteraard mee. Met zang en klanken van virtuoze viool en accordeon laten zij de meest
aanstekelijke muziek uit de Balkan, Hongarije, Roemenië en Oekraïne horen.
14u30
Gentbrugge/Ledeberg – WZC De Vijvers Walstraat 1 Gentbrugge – Ledeberg - Gent
Optreden van Gipsy Wolves - Oost-Europese muzikanten uit Gent brengen ons
traditionele Russische muziek, Balkan, Spaanse Rumba, Hongaarse Cardas tot
progressieve Jazz. Kortom, muziek met een hoge dansfactor ..
De groep werkt samen met het Europese Karavaan project van Vuile mong en de vieze
gasten..

Woensdag 10/11
10u – 11u
Rabotwijk
Start van de Vredeskaravaan - 250 kinderen uit de lagere scholen en muzikale
begeleiding door 1 2 3 piano - vertrekken aan de Mandelaschool (Jozef II straat) en
gaan stoetsgewijs via de Ijskelderstraat en de Van Cleeflaan naar het restaurant Toreke
in de Vlotstraat … en sturen, samen met de kleuters van Blaisantnest,
vredesboodschappen uit!
14u- 16u
Ledeberg – Boerenmarkt, Standaertsite Hoveniersstraat 40 Ledeberg Gent
met tentoonstelling van het werk Flying Carpet van Homa Arkani, flashmob door het
Takkenorkest van de Ledebirds (interactief percussiemoment met het publiek) en
optreden van het kinderkoor van Kapinga Gysel Mais Quelle Chanson – organisatie
VOEM

14u 30
Gent Centrum – WZC Tempelhof (Domino) Sint-Margrietstraat 36 Gent
Optreden van URGA - URGA zorgt al 22 jaar voor de warme sfeer van een echt Russisch
feest. De aanstekelijke gezelligheid eigen aan de Oost-Europese cultuur brengen ze
uiteraard mee. Met zang en klanken van virtuoze viool en accordeon laten zij de meest
aanstekelijke muziek uit de Balkan, Hongarije, Roemenië en Oekraïne horen.
14u 30
Wondelgem – WZC Liberteyt Vroomstalledries 22 Wondelgem – Gent
Optreden van Gipsy Wolves - Oost-Europese muzikanten uit Gent brengen ons
traditionele Russische muziek, Balkan, Spaanse Rumba, Hongaarse Cardas tot
progressieve Jazz. Kortom, muziek met een hoge dansfactor ..
De groep werkt samen met het Europese Karavaan project van Vuile mong en de vieze
gasten..
14u 30
Baarle Drongen – WZC Leiehome Kloosterstraat 9 Baarle Drongen – Gent
Optreden van Juan Sampé – Hij werd geboren in Madrid, in een familie met
Andalusische roots, trok met zijn gitaar door Europa om zo'n 20 jaar geleden te
belanden in Gent. Juan begeleidt zichzelf op gitaar voor de interpretatie van Flamenco,
gaande van de traditionele zang tot persoonlijke liederen zonder hierbij het element
'Fiesta' te vergeten.
19u30
Rabotwijk – Blaisantkerk – Blaisantvest 37 Gent – versierd met vredesduiven door
de kinderen van Hippo’s Hof
Multi-levensbeschouwelijke avond met zang en muziek, poëzie, meditatie, recitatie en
getuigenissen. Met inbreng van : Huis van de Mens, Zen Sangha boeddhisme,
Protestantse Rabotkerk, Moslimgemeenschap, Dominicus, RKK, Bahaï, Pax Christi, Orbit
en Tau.
Tijdens de pauze is er gelegenheid tot verdere kennismaking en achteraf wordt u een
drankje aangeboden.
19u30
Oude Gentse dokken - Bar Bricolage Chinastraat 1 Gent
Optredens van KABUNGA : Mali-blues in een eigentijdse versie. Een combo van
traditionele en moderne instrumenten, van authentieke ritmes, jazz, blues en Afrikaanse
vibes - KALI AFRI-KALI (dj-set) : Kali Afri-Kali neemt je mee op muzikale
ontdekkingstocht on Oost- en West-Afrika. 25 jaar ervaring, gouden parels op vinyl!

Donderdag 11/11
17u
Sint-Amandsberg – Planeet Mars Land van Waaslaan 78 St.-Amandsberg
Optredens van Dansschool PURE, Dans Ruh, Dansschool Allegro Dance Company
19u30 – APOTHEOSE (deuren open vanaf 18u00)
Rabotwijk – Blaisantkerk - Blaisantvest 37 Gent
Optredens van o.a. La Panica (Gipsy feestelijke muziek) en het duo Damast met Shalan
Alhamwy (violist), Jonas Malfliet (accordeonist) – Presentatie door woordkunstenares
Hind Eljadid – Een niet te missen hoogtepunt van dit festival!

Zaterdag 13/11
11u00 – 13u00 Napraten over het festival !
Rabotwijk - voor de St.-Jozefkerk , Wondelgemstraat
‘Babbelsoep’ met muzikale omlijsting van 1 2 3 Piano

Voor de laatste aanpassingen van het programma : volg ons op
onze website: http://www.festivalvoorvrede.gent
en op Facebook : https://www.facebook.com/FestivalVoorVredeGent

