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Buggenhout Zomert 2010!
gratis muzikale zomerse donderdagen
kerkplein van 19-23 uur

Zomer betekent festivalitis! Maar hou het ecologisch en denk aan uw CO2-afdruk …
Je hoeft echt niet meer naar de festiviteiten van Aalst, Sint-Niklaas, Gent of Brussel te rijden om te feesten.
Haal het beste uit de zomer en geniet in alle rust in een verkeersvrije Kerkstraat van muzikale groepjes. Het vakantieaanbod elke donderdagavond is gevarieerd, alle muziekgenres komen aan bod: jazz, pop, country, rock. Covergroepjes
tot bekend talent in Buggenhout en omstreken brengen dit live op het grote podium. Op het kerkplein staan tafeltjes en
stoeltjes, een paar eet- en drankstandjes, wat zuiderse planten, meer moet dat niet zijn …
De opbrengst van de drankenverkoop gaat naar de opdienende verenigingen.
Er zal muziek weerklinken op het gezellige Buggenhoutse kerkplein! Breng je vrienden en familie mee, ontmoet andere
mensen en ideeën … en waag je aan een danspasje. Zing mee met de aanstekelijke songs.
Het kerkplein wordt afgesloten van 19 tot 24 uur.
Mocht het regenen, geen nood, een tent overdekt het plein en iedereen blijft droog.

DONDERDAG 7 JULI

VLAANDEREN FEEST !
MET JOHAN

VERMINNEN

Buggenhout zomert! steekt met Vlaanderen feest! en Johan Verminnen meteen van wal.

Johan Verminnen groeide op in Wemmel, waar hij onlangs genomineerd is
als ereburger. In de jaren ’70 bracht hij
zijn eerste cd uit en werkte toen nauw
samen met Will Tura en Raymond Van
het Groenewoud. Vaak is Brussel het
thema van zijn chansons. Zo is Rue des
Bouchers een klassieker op feest- en
dansgelegenheden. Met Tars Lootens
en Jean Blaute betrad hij meer exotische
ritmes in ‘Bar tropical’. Verminnen heeft
zich ingespannen voor een aangepast
economisch en juridisch statuut voor
kunstenaars en richtte in 1992 mee de

belangenvereniging Zamu voor zangers
en muzikanten op. Sinds 2007 is hij
gedelegeerd bestuurder van de auteursrechtenvereniging Sabam.
Buggenhout is geen onbekende voor
hem. Hij trad al meermaals op in De
Pit in 2004 en voor Vlaanderen feest! in
1997 en 2003.
Johan Verminnen vierde in mei zijn zestigste verjaardag. Die werd uitbundig
gevierd door de Vlaamse radio’s en luisteraars. De top-vijf van mooiste liedjes
die we zeker zullen horen op 7 juli zijn:
1. Laat me nu toch niet alleen
2. Rue des Bouchers
3. Mooie Dagen
4. Ik voel me goed
5. Ik wil de wereld zien
Opdieners van dienst:
• De Buggenhoutse Paardenvrienden
• Zaalvoetbalclub De Linde
Bovendonkstraatcomité

Elke zomerse donderdag
DONDERDAG 14 JULI		

Met Duk

BUGGENHOUT ZOMERT!

We steken even de grens over en brengen het beste uit Merchtem. Ook Duk kennen we al van Opdorpkermis en van de
vorige edities Buggenhout Zomert. Misschien wordt dit toch ons vast huisorkest op deze zomerse avonden…
Met Joe op kop zorgt Duk voor super ambiance en onvoorstelbare losbollerij. De show swingt de pan uit met covers
van vroeger en nu, met veel enthousiasme gebracht. Alle
populaire songs zijn verwerkt in leuke medleys. Je herkent
minstens vijftig verschillende nummers. Het tempo wordt
hoog gehouden en het publiek krijgt geen kans om stil te
vallen! Disco, pop, chanson, rock, reggae, hoempapa faldera,
nog wat tunes uit de spelconsole en Vlaamse klassiekers.
Duk live betekent de volle twee uur feest op Buggenhout
Zomert! Verstand op nul, blik op oneindig en gaan!
Opdieners van dienst: • Krachtbal Opstal • K.A.V. Opdorp

DONDERDAG 21 JULI		

BUGGENHOUT ZOMERT!

Met 1984 (Tribute to Simple Minds)

1984 is een Nederlandse Simple Minds Tribute band. Genoemd naar het jaar van release van ‘Sparkle in the Rain’, zowat
hun beste album, is het de bedoeling van 1984 om Simple Minds zo waarheidsgetrouw mogelijk te brengen. Het origineel
is immers niet te kopiëren. 1984 kan moeiteloos enkele uurtjes vullen met supernummers uit de beginperiode van deze
new wave band. Geniet mee met ‘Mandelay Day’, ‘Alive and
Kicking’, ‘The Belfast Child’, ‘Don’t you forget about me’,
‘Promised you a miracle’, ‘Waterfront’, ‘Sanctify yourself’,
‘Someone Somewhere in summertime’ en ‘Glittering prizes’.
Opdieners van dienst:
• TGV Opstal
• SC Wautersboys

DONDERDAG 28 JULi		

BUGGENHOUT ZOMERT!

Met IN THE NAME OF (Tribute to U2)

U2 Tributeband ‘In the Name of’ is in 2008 opgericht uit een allround Nederlandse coverband. Met heel hun hart kruipen ze in de ziel van hun helden om met dezelfde passie
en vuur die, o zo geweldige, nummers te brengen. Een U2
tributeband die net als het origineel elk optreden bespeelt
alsof het hun laatste is. De ambities zijn groot en de reacties
Magnificent!
‘In the Name of’ speelde voor de enthousiaste aanhang van
’s werelds grootste rockband tijdens de fanclubdag van U2.
Werkelijk alle klassiekers zullen gespeeld worden zoals ‘One’,
‘Sunday bloody Sunday’, ‘In the name of’, ‘Vertigo’, ‘Elevation’, ‘Get on your boots’, ‘With or without you’ en ‘Zoo TV’.
Opdieners van dienst:
•
Rio Grande Linedancers
•
Sint-Gregoriuskoor
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BUGGENHOUT ZOMERT!

Met
Queen’s
Vision
(Tribute
to
Queen)
Behoeven zij nog uitleg na twee succesvolle passages op Buggenhout Zomert? Queen tot in de details. Drie uur muzikale

pret. Met werkelijk alle hits: ‘Radio Gaga’, ‘Killer Queen’, ‘Who wants to live forever’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Fat bottomed
girls’, ‘I want it all’, ‘One Vision’, ‘I’m going’. Queen’s Vision
bestaat uit: Olivier Holange (lead vocals), Bart Selhorst
(bass), Laurens Gardenier (guitar–backing vocals), Sabine
Rosenbaum (backing vocals), Jelle Wierdsma (keyboards),
Robrecht Van Rompuy (guitar–backing vocals), Michel
Lindhoudt (drums).
Opdieners van dienst:
• Boslopers • Koninklijke Fanfare De Eendracht

DONDERDAG 11 AUGUSTUS		

BUGGENHOUT ZOMERT!

Met Okselvocht (coverband)

Okselvocht … Rare naam?!... Rare jongens ook! Maar voor de mensheid (naar verluidt) totaal onschadelijk. Althans niet
voor degenen die weten wat “… er eens een flinke lap op geven …” écht betekent! Ambiancegerichte en geselecteerde
nummers (zowel Vlaams- als Engelstalig) kwalitatief sterk
gebracht en met een zodanige podiumact gepresenteerd dat
ieder aanwezig lichaam boven zijn of haar “eau de toilette”
uit weer naar zichzelf begint te ruiken, dat is in ’t kort maar
nog net niet krachtig genoeg gezegd wat Okselvocht de
maatschappij te bieden heeft.
Opdieners van dienst:
• Wereldwinkel
• Badminton Buggenhout

DONDERDAG 18 AUGUSTUS		

BUGGENHOUT ZOMERT!

Met B-Stoned (Tribute to the Rolling Stones)

B-Stoned … brengt een ‘tribute’ aan de grootste rock & roll band op aarde The Rolling Stones. B-Stoned speelt het hele
gamma van in hun beginperiode tot nu. B-Stoned is een authentieke live band met de juiste Stonesmuziek. De bandleden
speelden bij The Scabs, Betty Goes Green, Tumblin’ Dice,
Tusk, Phil T Lizzy, … Wees ervan overtuigd dat ze de echte
Rolling Stones tot in de perfectie benaderen. B-Stoned is
een uitmuntende keuze op festivals, evenementen en zelfs
huwelijksfeesten. Alleen Mick Jagger krijg je er niet bij, satisfaction des te meer!
Opdieners van dienst:
• Avalon&Buggenhout Beukt
• FMM

Elke zomerse donderdag

Avalon Buggenhout Beukt Platteput
vrijdag 19 augustus

zaterdag 20 augustus

www.avalonbuggenhoutbeukt.be		

toegang 12 euro voor 2 dagen

•
•
•

Concertband van Steenhuffel met Gunther Neefs
Fake Band
dj Joost

•
•
•

Cpex
Les Truttes
Filip Kowlier

Kermis Bruisend Buggenhout!
zaterdag 3 en zondag 4 september

De vakantie wordt traditioneel uitgewuifd met Bruisend Buggenhout!
Hierbij een voorsmaakje van de optredens.

Op zaterdag 3 september wordt u vergast op een heus showprogramma met:

• Paul Michiels
• Laurent François (stemmenimitator)
• Free Souffriau
• dj met dansmuziek
Vooraf palmen Samsonballet Studio 100 en Merel Amika het kerkplein in.
Opdieners van dienst:
• Bolas basketbalclub
• Bovendonkstraatkermis

Op zondag 4 september loopt de vrijetijdsmarkt :

• met tal van verenigingen
• Muziekacademie

Onze plaatselijke muziekmaatschappijen zetten de toon. ’s Avonds zal het kerkplein galmen met:

• Andes
• Soulbrothers covers (met Charel Van Dombrugge - Vincent Goeminne - Wim Soutaer)
Opdieners van dienst:
• KAV Centrum
• Chiro Hemo meisjes
				
+++++++++++++++++++++++++++++++++
zustergemeente pOpwijk zondag 28 augustus programmeert o.a. Les Truttes - Natalia - The Scene
Will Tura - Stan Van Samang - Mathieu & Guillaume … www.popwijk.be

