
 

Nieuwsbrief MCD - 070323 
Kieran Goss & Annie Kinsella (IE) - Sara Salvérius - St. Patrick's Day - SPOOK 

 

Kieran Goss & Annie Kinsella (IE) - Vrijdag 10 maart - 20u30 

Kieran Goss is met Luka Bloom een van Ierlands grootste folksinger-songwriters. Hij 
wordt in zijn thuisland vergeleken met, en even hoog ingeschat als, Christy Moore 
en Van Morrison. Maar hij doet het op deze avond niet alleen, want sinds een poos 
gaat hij de baan op met zijn echtgenote en zangeres Annie Kinsella. Samen 
brachten  ze in maart 2019 hun eerste officiële, prachtige duo-album ‘Oh The 
Starlings' uit. Met liedjes, verhalen en wonderschone harmonieën transporteren ze de 
luisteraar naar een andere wereld. Dit is muziek uit het hart. Een show die je zowel 
doet glimlachen als doet snotteren. Wie erbij was tijdens hun vorige passage in 
Dranouter, weet dat dit een dijk van een concert wordt en dus niet te missen!   

  

https://apps.ticketmatic.com/widgets/dranouter/addtickets?event=458528534800&l=nl#!/addtickets


 

Sara Salvérius - Vrijdag 17 maart - 20u30 

Sara Salvérius laat haar hart spreken door haar accordeon. Haar prachtige instrument 
ademt en weergalmt al haar gevoelens: licht en donker, vrolijk en droef. Tijdens haar 
concerten vertelt ze met melodieën en woorden haar eigen verhaal. Sara stond 
jarenlang bekend als een virtuoze accordeoniste en deelde het podium met een hele 
reeks fantastische bands. Maar het was het verlies van haar zus dat ervoor zorgde dat 
ze ook zelf muziek begon te schrijven. Omdat ze simpelweg niet anders kon. De 
klanken uit haar instrument gaven een stem aan de grote gevoelens die haar 
overweldigden en zorgden er tegelijk voor dat haar zus altijd dicht bij haar bleef. Hoe 
een accordeon kan klinken als een bad van melancholie, maar ook als een warm 
deken. Hoe je als mens verdrietig én gelukkig kunt zijn. En hoe elk gevoel, groot of 
klein, licht of donker, zijn plek mag hebben. Kom Sara ontdekken! 

  

https://apps.ticketmatic.com/widgets/dranouter/addtickets?event=637380125117&l=nl#!/addtickets


 

St. Patrick's Day: Philippe Robrecht - Zaterdag 18 maart - 20u30 

Als twintiger speelde Philippe Robrecht al Ierse muziek en reisde hij ieder jaar door 
Ierland. Dit mondde uiteindelijk uit in een leven op het eilandje Inishbofin aan de Ierse 
Weskust, waar hij zijn studio heeft en waar de onderdompeling nog intenser werd. 
Het album '2021' met eigen songs en Ierse traditionals werd een feit. Op zijn eigen 
manier, begeleid door twee topmuzikanten, bezorgt Robrecht zijn publiek een resem 
aan emoties. Van intieme ballads tot opzwerpende drinkeliederen! Via deze 
Spotifylijst zie je dat alle klassiekers de revue passeren. Met andere woorden: de 
ideale act om dit jaar onze favoriete heilige Saint Patrick te vieren! 

  

https://open.spotify.com/playlist/7lMUEhbZlz1VsflqlVPITd?si=09d9b7da32cc4c4d
https://open.spotify.com/playlist/7lMUEhbZlz1VsflqlVPITd?si=09d9b7da32cc4c4d
https://apps.ticketmatic.com/widgets/dranouter/addtickets?event=828694351302&l=nl#!/addtickets


 

SPOOK - Vrijdag 24 maart - 20u30 

SPOOK is een kraakvers trio met Simon Segers (De Beren Gieren, Black Flower, MDC 
III) op drums, Nicolas Rombouts (Ottla, Guido Belcanto, Stef Kamil Carlens) op 
contrabas en Filip Wauters (Backback, The Whodads) op pedalsteel en gitaar. 

SPOOK begon in de zomer van 2019 als een eenmalige ontmoeting voor een carte 
blanche op het Gentse Citadelic Festival. Ondertussen zijn ze uitgegroeid tot een 
volwaardig en gelijkwaardig collectief, dat het spanningsveld tussen impro en 
compositie slinks ontmijnt met intens samenspel en uitgekiende thema’s. Hun 
debuutplaat kwam in het voorjaar van 2022  bij het legendarische W.E.R.F. Records. 
De pedalsteel en de effectenpedalen die Wauters eraan verbindt, geven de muziek 
van SPOOK de allure van ‘free country’ of ‘post western’. Dit wordt een van de meest 
spannende muzikale avonden van het dit voorjaar bij Muziekcentrum Dranouter! 

  

Dienstmededelingen 

https://apps.ticketmatic.com/widgets/dranouter/addtickets?event=549746221191&l=nl#!/addtickets


 

NIEUWE AFLEVERING - DE 20 - LAURA CORTESE 

Onze 3e gast voor 'De 20' is niemand minder dan Laura Cortese. Deze Amerikaanse 
powerwoman studeerde af aan de Berklee College of Music in Boston en woont 
reeds 5 jaar in Gent. Ze is een virtuoos op de viool en treedt regelmatig op met haar 
band 'Laura Cortese & The Dance Cards'. Laura maakte een playlist met haar favoriete 
nummers, luister hier waarom ze deze koos en waarom storytelling in muziek zo 
belangrijk is voor haar. 

 

Gratis aperitiefconcert: Grand Concert - 12 maart - 11u00 (ism 
gemeente Heuvelland)  

https://open.spotify.com/playlist/7f53Yhe2SC8zJBMvN1X8Vp?si=9b52c2fa6c9847f4


Verschillende keren uitgesteld wegens een vervelende pandemie, maar nu is het er 
toch van gekomen. De drie muziekverenigingen van Heuvelland spelen samen 
een “Grand Concert”. Op initiatief van de gemeente Heuvelland brengen de 
Koninklijke Harmonie St. Cecilia Nieuwkerke, Koninklijke Muziekvereniging “De 
Vlaamse Vrienden” Westouter en Koninklijke Fanfare Nieuwkerke een gezamenlijk 
concert. Dit vindt plaats op zondagvoormiddag 12 maart in Muziekcentrum 
Dranouter. Deuren gaan open om 10u30, concert start om 11u. Het optreden 
is gratis! 
Zin in een heerlijke maaltijd achteraf in Eetcafé 't Folk? Reserveer hier! 

 

NIEUW: Blogpagina op onze website! 

Misschien heb je het al ontdekt: onze blogpagina is in volle ontwikkeling. Op onze 
website vind je sinds kort een handig overzicht om te snuisteren tussen onze 
maandelijkse podcasts, Spotifylijstjes, interviews, longreads en aftermovies. Duik in 
de meest exlusieve verhalen en ontdek (al dan niet verborgen) muzikale pareltjes. 

https://www.dansendeberen.be/2023/01/09/de-grote-beren-van-morgen-2023-arend-delabie/
https://www.muziekcentrumdranouter.be/nl/blog


 

Rooted in Dranouter: gratis Foyerconcert Vincent Coomans (solo)  - Vrijdag 21 april 
2023 - 20u30 

Vincent Coomans krijgt enkel maar lovende kritieken voor zijn debuutplaat 'The Great 
Rebuild', zowel uit binnen- als buitenland:(Beehype; Luminoush Dash). Zijn singles zijn 
opgepikt door Ayco en Eppo voor de legandarische radioshow 'Duyster'. Eind januari 
gaf Vincent Coomans al een subliem concert met full band op ons podium. 
Nogal wiedes dat Vincent de nieuwe artist in residence werd bij Muziekcentrum 
Dranouter. Zijn plaat is nog maar uit, maar toch is hij nu al bezig met nieuwe nummers. 
Die werkt hij als artist in residence bij Muziekcentrum Dranouter uit om die 
uiteindelijk aan het grote publiek voor te stellen bij ons. Vincent Coomans zijn muziek 
in zijn puurste vorm, helemaal gratis in de foyer bij Eetcafé 't Folk!  

Pop-up Picknick Chalet terug vanaf 31 maart 

Na het geweldige succes van vorig jaar start Pop-up Picknick Chalet aan een tweede 
seizoen! Boek je charmante chalet op de oude festivalweide en smul met vrienden of 
familie vanaf vrijdag 31 maart van al ons nieuw streeklekkers dat we voor jou in petto 
hebben. Dit alles terwijl je in de zon kan genieten van de uitgestrekte velden en 
natuur van Dranouter. Meer info en reservatie via www.popupchalet.be . 

Festival Dranouter 2023: Warhaus, Bazart, Merol & meer 

De eerste lading namen voor Festival Dranouter 2023 zijn bekend. Niemand minder 
dan Warhaus, Bazart, MEROL, Mascarimiri, Jungle By Night, Jonathan Jeremiah en 

https://beehy.pe/vincent-coomans-the-great-rebuild-belgium/
https://luminousdash.be/reviews/album-reviews/vincent-coomans-the-great-rebuild-illuminine-records/?fbclid=IwAR1IFGysocL9vioh13oMVN_8reybu9jZPTwyV6PUVvEhKAWdnrZcKI1jJGY
http://popupchalet.be/


Hoven Droven zetten de toon. Wist je trouwens dat het Zweedse Hoven Droven al 
op het podium van Muziekcentrum Dranouter stond? Na hun mindblowing passage 
veroveren ze deze zomer de mainstage van Festival Dranouter. Laat meer dan 30 jaar 
vakkennis, broederschap en passie voor de folkmuziek over jou heen rollen. Info en 
tickets voor Festival Dranouter vind je hier. 

Wordt verwacht 

• 26/03: Snaarmaarwaar + Sam Kelly (UK) 
• 01/04: Isaac Roux + Caspar Auwerkerken  
• 08/04: BAL EXPERIENCE: Variomatic 
• 14/04: momoyo 
• 15/04: Nathal Bell (US) 
• 16/04: NIEUW - Voices for President 
• 22/04: Fabrizio Poggi (IT) 
• 28/04: Nick Dittmeier & The Sawdusters (US) 
• 29/04: Jo Carley & The Old Dry Skulls (UK) 
• 05/05: Alexandra Alden (MAL) 
• 12/05: FOYERCONCERT: Go!Go!Durango!!! 

 

https://www.festivaldranouter.be/
https://www.muziekcentrumdranouter.be/nl/concert/2023-03-26/snaarmaarwaar-b-en-sam-kelly-uk
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
https://www.muziekcentrumdranouter.be/nl/concert/2023-04-14/momoyo
https://www.muziekcentrumdranouter.be/nl/concert/2023-04-15/nathan-bell-us
https://www.muziekcentrumdranouter.be/nl/concert/2023-04-16/voices-president
https://www.muziekcentrumdranouter.be/nl/concert/2023-04-22/fabrizio-poggi-it
https://www.muziekcentrumdranouter.be/nl/concert/2023-04-28/nick-dittmeier-sawdusters-us
https://www.muziekcentrumdranouter.be/nl/concert/2023-04-29/jo-carley-and-old-dry-skulls-uk
https://www.muziekcentrumdranouter.be/nl/concert/2023-05-05/alexandra-alden-mal
https://www.muziekcentrumdranouter.be/nl/concert/2023-05-12/foyerconcert-gogodurango

