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Nieuwsbrief MCD - 230122 
Munnelly & McGowan (IER) - Ben Caplan (CAN) - Kadril - Schreel Van De Velde 

 

Munnelly & McGowan (IER) - vrijdag 27 januari- 20u30 

David Munnelly en Shane McGowan hebben iets te vieren! Al meer 
dan twaaf jaar geleden zaten zij voor het eerst samen op het podium. Ze kwamen de 
afgelopen jaren een paar keer langs in Dranouter. Wie erbij was tijdens hun 
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voorgaande passages, weet dat dit een must is voor elke folk liefhebber! Beide heren 
pakten op zeer jonge leeftijd al een instrument op. David Munnelly raakte verslingerd 
aan de accordeon en maakte zich een eigen stijl meester, schatplichtig aan zijn Ierse 
grootouders maar hun invloed ver overtreffend. Met zijn eigen David Munnelly Band 
reisde hij de wereld over en heden ten dage wordt hij gerekend tot de allerbeste 
accordeonspelers. Shane Mc Gowan leerde als kind fluit spelen van zijn vader, maar in 
zijn tienerjaren ontdekte hij de de gitaar, wat zijn grote liefde bleek te zijn. In 2010 
trad hij toe tot Munnelly’s band en vormden ze ook het duo Munnelly & McGowan. 
Ze mixen traditionele Ierse folk met invloeden uit bluegrass, swing en 
ragtime tot eigen composities waar de muzikaliteit van af spat. 

  

 

Ben Caplan (CAN) - zondag 5 februari - 20u00 

Ben Caplan heeft een robuuste, raspende strot en een brullend charisma. Deze 
rasmuzikant met enorme baard begon op de hoek van een Canadese straat, maar 
groeide al snel uit tot een van de strafste en populairste singer-songwriters van 
Canada. Kenmerkend zijn rauwe emoties en invloeden van gipsy, jiddisch volksmuziek 
en americana. Fans van Iron Wine en Tom Waits, maar ook The Tallest Man On 
Earth mogen dit zeker niet missen. Caplans eerste plaat dateert uit 2011, wat 
betekent dat hij inmiddels 10 jaar lang door het circuit dwaalt. Ter gelegenheid van dit 

https://apps.ticketmatic.com/widgets/dranouter/addtickets?event=913465139560&l=nl


jubileum nam Caplan een retrospectieve verzameling op van uitgeklede 
herinterpretaties van liedjes uit zijn hele catalogus. Het album draagt de logische titel 
'Recollection' en verscheen in oktober 2021. Ben Caplan brengt als 
voorprogramma Michael Feuerstack mee. Een singer-songwriter uit Montreal die 
begeesterde folk brengt met scherpzinnige en ironische teksten.  AANRADER! Met 
stip!  

  

 

Kadril - zaterdag 11 februari - 20u30 

In het jaar dat ze 45 jaar op het podium staan, brengt KADRIL een nieuwe CD. In de 
loop van die 45 jaar hebben ze opgetreden doorheen het Vlaamse land, in alle 
uithoeken van Europa, het uiterste puntje van Denemarken tot aan de kaap van Zuid-
Afrika. Langs straten en pleinen, aan de toog of op het podium, in de pluche zetels van 
één of ander cultureel centrum , op het gras van een festivalweide, in één of andere 
huiskamer, overal laat Kadril de mensen luisteren naar de liederen van de Lage Landen 
en zetten ze omstaanders aan het dansen. Met 'Jolie Flamande' drukt Kadril de 
stempel op hun eigenheid. "Klassiekers" uit de Vlaamse folkscene, maar nog lang niet 
uitgespeeld!   

https://michaelfeuerstack.bandcamp.com/
https://apps.ticketmatic.com/widgets/dranouter/addtickets?event=999839179229&l=nl#!/addtickets


  

 

Schreel Van De Velde - zaterdag 18 februari - 20u30 

Schreel Van De Velde is het beestige duo bestaande uit drummer Casper Van De 
Velde (bekend van Schntzl, Bombataz, Donder) en klassiek geschoolde gitarist Lucas 
Schreel (bekend van zichzelf). Twee rotgetalenteerde jonge honden die graag en goed 
samen spelen. Hun debuutalbum 'Balts' is een collectie van instrumentale 
miniatuurtjes die gevoelens van melancholie, geluk en vreugde oproepen. 
Instrumentaal en abstract, klaar om door de luisteraar met betekenis te worden 
gevuld. Geniale muzikale twists die elk zelfverklaarde muziekliefhebber gehoord moet 
hebben. Kom dit zeker ontdekken, zouden we dit zo durven zeggen!  

  

 

FOYERCONCERT: Vardis en Sarikia(GR) - Zondag 19 februari - 14u00 

https://apps.ticketmatic.com/widgets/dranouter/addtickets?event=602547687111&l=nl#!/addtickets
https://apps.ticketmatic.com/widgets/dranouter/addtickets?event=345220628082&l=nl#!/addtickets


Vardis Karadakis (laouto & zang) is een graag geziene gast op zowel Festival 
Dranouter als in het Muziekcentrum Dranouter.  We leerden Vardis kennen via het 
project Filia. Dit bracht traditioneel Kretenzische ritmes en melodieën enerzijds en 
een compleet palet aan Vlaamse invloeden anderzijds. Daarnaast trad hij in 
verschillende formaties op in Dranouter de afgelopen jaren. Een zondagnamiddag 
spenderen in Griekse sferen? Eén adres: Muziekcentrum Dranouter! Het keukenteam 
van Eetcafé Dranouter zorgt voor een lekkere Griekse Moussaka vooraf of na het 
concert. Gratis! Meer info vind je hier! 

Dienstmededelingen 

 

Muziekcentrum Dranouter - Programma voorjaar 2023 compleet!  
Wat een jaar! Beginnend onder de coronaschaduw, maar we konden snel weer full 
on concerten geven en met elkaar samen live muziek beleven. U bent bedankt, beste 
publiek, om te zorgen voor het applaus, de emoties en de warmte naar onze artiesten 
op het podium. In 2023 doen we het samen nog veel straffer! Intussen staat de 
programmatie van heel het voorjaar van 2023 online! Wie, wanneer, tickets, 
praktische info... Je vindt het allemaal op onze programmapagina. Folkin great music! 
Van Ierse opzwepende muziek tot intieme trad, van Amerikaanse "the real deal" 
country tot eigenzinnige Vlaamse experimenten, gevestigde waarden uit binnen- en 
buitenland - we hebben het allemaal!  

https://www.muziekcentrumdranouter.be/nl/foyerconcert/2023-02-19/foyerconcert-vardis-sarikia-gr
https://www.muziekcentrumdranouter.be/nl/programma


 

De Nieuwe Lichting 2023 - Isaac Roux 

Dat wij een neus hebben voor (jong) talent, valt niet te betwisten. Isaac Roux, 
op zaterdag 1 april bij ons op het podium, is één van de 9 finalisten van De Nieuwe 
Lichting 2023. Isaac Roux is het muzikale project van Louis De Roo waarin hij 
dromerige indie folk vermengt met subtiele electronica en gesneden koek voor fans 
van Ásgeir, Ben Howard, Perfume Genius en Bon Iver. Stemmen kan via 
deze link. Ook jong en ook super talenteerd is Caspar Auwerkerken en die staat die 
avond ook op ons podium. Dus geef je zelf een blik op de toppers van de toekomst en 
wees erbij.   

  

https://www.muziekcentrumdranouter.be/nl/concert/2023-04-01/isaac-roux-en-caspar-auwerkerken
https://stubru.be/stem/denieuwelichting


 

Rooted in Dranouter artist: Vincent Coomans 

Nadat Vincent Coomans, onze resident in 2023, samen met zijn live band aan zijn 
liveshow sleutelde in de concertaal van Muziekcentrum Dranouter en haar 
nieuwe artist in residence-verblijf 'De Backstage' , vierden we afgelopen vrijdag de 
release van 'The Great Rebuild'. De release show nam het publiek mee op een 
melancholische reis, met muzikale pareltjes als earcandy voor het oor. Een sterk 
startschot. Benieuwd naar zijn verhaal? Ontdek het in de video. 

https://www.muziekcentrumdranouter.be/nl/info/ons-vakantieverblijf-de-backstage
https://open.spotify.com/album/5xsh8rSLoIXZdixluix7CM?si=IUR-UP5ITCiHwQIOGQ5OKg
https://youtu.be/IuB846BMZFw


 

Flanders Folk Awards 2023 
De ticketverkoop voor de Flanders Folk Awards 2023 op dinsdag 31 januari 2023 in 
de AB loopt als een trein. Naast de uitreiking van de awards, staan er ook steengoede 
folkbands op het podium van de Brusselse muziektempel: Naragonia, Broes en Hot 
Griselda. Dus ga als de bliksem naar de site van de AB en verzeker jezelf een plek op 
het folkfeestje van het jaar! 
Dit zijn de nominaties:  

• BESTE ALBUM: Loogaroo - Nautilus (Trad Records)/ MANdolinMAN & Ansatz 
Der Maschine - Houtekiet (Trad Records)/ Tom Theuns & Wouter 
Vandenabeele - Chansons pour les oiseaux qui ne savent pas voler 
(homerecords.be) 

• BESTE LIVE BAND: Broes/ Naragonia/ Marvara 
• BESTE NIEUWKOMER: Cardboard Cabin/ H.A.R.A.L.D./ Marvara 

  

Wordt verwacht 

• 24/02: The Trials of Cato (IER) 
• 04/03: FOYERCONCERT: Wolf Vanwymeersch 
• 05/03: Alasdair Roberts (SCO) 
• 10/03: Kieran Goss & Annie Kinsella (IER) 
• 13/05: Solia 
• 17/03: Sara Salvérius 
• 18/03: Saint Patrick: Philippe Robrecht & the Irish Connection 
• 24/03: SPOOK 
• 26/03: Snaarmaarwaar + Sam Kelly (UK) 
• 01/04: Isaac Roux + Caspar Auwerkerken  
• 08/04: BAL EXPERIENCE: Variomatic 
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https://www.muziekcentrumdranouter.be/nl/concert/2023-04-01/isaac-roux-en-caspar-auwerkerken
https://www.muziekcentrumdranouter.be/nl/concert/2023-04-08/bal-experience-variomatic


• 14/04: NIEUW: momoyo 

 

https://www.muziekcentrumdranouter.be/nl/concert/2023-04-14/momoyo

