
HAVENFEESTEN

North Sea Folk 
& Shanty festival

5 · 6 · 7 & 8 mei 2016

6 & 7 mei 2016

donderdag 5/5 | 14 u.
Evocatie ‘Sterken Dries’

zaterdag 7/5 | 14 u.
Reddingsdemonstratie 

& vlootparade

zaterdag 7/5 | 19.30 u.
Jamsessie shantykoren

zondag 8/5 | 15 u.
Vissersstoet

info: dienst Toerisme |  T 050 636 620  
www.blankenberge.be/havenfeesten

Sail 2016
donderdag 5/5 > zondag 8/5



groepen North Sea Folk & Shanty Festival
Viswijvenkoor Gouda (NL) 

Dertig vrouwen zingen vrolijke en ondeugende liedjes,  
met soms een hele grote knipoog naar alle aspecten van het 
dagelijkse leven. Laat je verrassen door hun repertoire van 
traditionele en moderne liedjes. Ze zingen over het lange 
wachten, de terugkeer van de visser, het harde bestaan van  
een vissersvrouw en over gelukkige, ongelukkige, verboden  
en verloren liefdes. Ze putten inspiratie uit de tijd van  
de zeebonken, piraten, kapers en vissersvrouwen.

Scheepsfolk (NL) 
Scheepsfolk is een Nederlandse maritieme folkband met 
een eigen geluid. De enthousiaste bemanning, vier in totaal, 
begeleidt zichzelf met accordeon, gitaar, mandoline, banjo, 
trekzak, wasbord, kazoo, mondharmonica, cajon en contrabas. 
Nautische invloeden uit Europa en Amerika bepalen de 
seasongs, shanty’s en gevoelige ballads.  
En... altijd blijf je de smaak van zoute folk proeven!

Avis de Grand Frais (F)
Het Bretoense Avis de Grand Frais brengt zowel 
zeemansliederen als repertoire uit de maritieme 
liederencanons. Ritmische werkliederen, nostalgie naar 
mysterieuze havens en mooie meisjes, en op de achtergrond, 
maar steeds aanwezig: de zee. 

Shantymen Nelson’s Blood (NL) 
Shantymen Nelson’s Blood is opgericht op 22 maart 1998  
en heeft zich als doel gesteld om zowel het traditionele werklied,  
de shanty,  seasongs als maritieme ballades in hun repertoire 
op te nemen. Alle landen met een maritieme traditie hebben 
hun eigen shanty’s in hun eigen taal. Nelson’s Blood put 
voornamelijk inspiratie uit het Engels en Frans repertoire. 
De groep heeft sinds haar oprichting zowel in binnen- als 
buitenland veel bekendheid verworven en heeft deelgenomen  
aan grote internationale shanty-festivals. 

Shantykoor Blankenberge (BE)
Het veertigkoppige Shantykoor Blankenberge is uitgedost in  
de typische zeemansplunje van het vissersvolk aan de Vlaamse 
kust. Centraal staan shanty’s in diverse talen die over het harde 
leven van de roemruchte ijslandvaarders vertellen.

 
Tom Lewis (Noord-Ierland)

Tom Lewis wordt weleens de ‘Springsteen’ van de 
zeemansliederen genoemd. Deze man kent de zee als zijn 
broekzak. Hij diende dan ook 24 jaar in de Britse marine wat 
hem de autoriteit verschaft om elk zeemanslied onder handen 
te nemen. Zijn repertoire varieert van traditionele shanty’s tot 
eigen nummers die hij schreef vanuit zijn ‘varend’ verleden.

Kent Country Folk (GB) 
Deze Engelse folkgroep, bestaande uit acht vrouwen  
en negen mannen, is afkomstig uit de middeleeuwse stad 
Faversham. Hun muziek is typisch voor de streek waar 
folkmuziek en folkloristische dans in pubs, bij familiefeesten 
en op lokale festiviteiten nog altijd heel belangrijk zijn. Hun 
repertoire bestaat uit nummers uit eigen streek, maar ook uit 
andere regio’s van Groot-Brittannië en Europa.

Shantykoor Stuurloos (NL) 
Het Schiedams Shantykoor Stuurloos bestaat sinds begin  
2005. De groep is samengesteld uit een accordeoniste en  
een handjevol mannen dat van zingen houdt, maar eigenlijk 
zijn gezelligheid en pret voor hen de hoofdzaak. Hun repertoire 
bestaat uit Nederlandse potpourri’s en zeemansliederen, maar 
ook de Engelstalige shanty’s ontbreken uiteraard niet. De liedjes 
gaan over alles wat een zeeman beroert: zijn schip, de zee, 
zware stormen, dronkenschap en uiteraard de vrouwen.  
Er is ruimte voor allerlei spontane interacties met elkaar  
en het publiek. Dit alles en de manier waarop ze uitgedost zijn,  
doet hun naam Stuurloos alle eer aan.

Folkafdeling muziekacademie Blankenberge 
Sedert een 9-tal jaar heeft de Blankenbergse muziekacademie  
een folkafdeling. De enthousiaste cursisten tonen je graag hun 
kunnen met doedelzak, draailier en trekzak. Zij treden eenmalig  
op in het kader van de vlootparade op de Blankenbergse schuit  
de B1 St.-Pieter op zaterdagnamiddag 7 mei.



programma North Sea Folk & Shanty Festival
Podium 1 

Vedettes

Podium 2

Ouden Ambacht

Podium 3

Barcadère

Podium 4

Visbakkers

Podium 5

Spiegeltent

Podium 6

Vrouwe Nele

vrijdag 6.05.2016

14 - 14.30 u. Shantykoor 
Blankenberge

Tom Lewis Kent Country Folk Scheepsfolk Shantymen 
Nelson’s Blood

14.30 - 15 u. Viswijvenkoor 
Gouda

15 - 15.30 u. Avis de Grand 
Frais

Shantykoor 
Blankenberge

Shantymen
Nelson’s Blood

15.30 - 16 u. Scheepsfolk Tom Lewis

16 - 16.30 u. Kent Country 
Folk

Viswijvenkoor 
Gouda

Shantykoor 
Blankenberge

16.30 - 17 u. Shantymen
Nelson’s Blood

Avis de Grand Frais

17 - 17.30 u. Viswijvenkoor 
Gouda

Tom Lewis Kent Country Folk

17.30 - 18 u. Avis de Grand 
Frais

Scheepsfolk

SING-ALONGAVOND (podium 5: Spiegeltent)
20 u.: zing mee met Klakkebusse, Tom Lewis & Scheepsfolk

zaterdag  7.05.2016

14 - 14.30 u. Viswijvenkoor 
Gouda

Shantykoor
Stuurloos

Kent Country Folk Scheepsfolk

14.30 - 15 u. Tom Lewis Shantymen 
Nelson’s Blood

15 - 15.30 u. Shantykoor 
Stuurloos

Avis de Grand Frais Viswijvenkoor 
Gouda

15.30 - 16 u. Kent Country 
Folk

Tom Lewis

16 - 16.30 u. Shantymen 
Nelson’s Blood

Scheepsfolk Shantykoor 
Stuurloos

16.30 - 17 u. Avis de Grand 
Frais

Kent Country Folk

17 - 17.30 u. Tom Lewis Viswijvenkoor 
Gouda

Shantymen 
Nelson’s Blood

17.30 - 18 u. Scheepsfolk Avis de Grand Frais

JAMSESSIE (podium 7: Festivaltent)
19.30 u.: jamsessie met alle koren

Kinderanimatie | grasplein leopoldpark
uur donderdag 5.05 vrijdag 6.05 zaterdag 7.05 zondag 8.05

14 > 17 u. Maritiem kapsalon Maritiem kapsalon Maritiem kapsalon Maritiem kapsalon

14 > 17 u. Maritieme grime Maritieme grime Maritieme grime Maritieme grime

1 5

2 6

3 7

4 8

V.U. Patrick De Klerck, burgemeester, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge 

podium 1 | Vedettes

podium 2 | Ouden Ambacht

podium 3 | Barcadère

podium 4 | Visbakkers

podium 5 | Spiegeltent

podium 6 | Vrouwe Nele

podium 7 | festivaltent

grasplein | kinderanimatie


