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groepen North Sea Folk & Shanty Festival
2sheets2thewind (BE)

Yves en Manu zijn twee leden van “Mâles de Mer”, een shantygroep
uit de streek van Virton die even in het droogdok staat. De drang naar
Blankenbergse zeelucht is echter zo groot dat ze met hun nieuwe
duo 2sheets2thewind op ons festival willen staan. Beide muzikanten
hebben al heel wat muzikale watertjes doorzwommen en stonden
geregeld op maritieme festivals over de hele wereld. Hun repertoire is dan ook aanzienlijk
divers: ze zingen in het Frans, Nederlands en Engels en maken gebruik van een zeer uitgebreid
instrumentarium. Momenteel zijn ze volop bezig met de opname van een eigen CD.

Paddy’s Passion (NL)

Deze groep brengt shanty’s met een Ierse sound. Daarbij maken
ze gebruik van onder andere trekharmonica, bodhrán, tin whistle,
gitaar, viool, concertina, mondharmonica en natuurlijk hun stemmen.
Het repertoire bestaat uit prachtige oude en recente ballades alsook
melancholische en vrolijke nummers. Een aantal teksten is ietwat
ondeugend, niet in de laatste plaats vanwege de samenhang met het
zware zeemansleven, de liefde, de vrouwen en natuurlijk het geestrijke vocht.

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!

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.

Shantykoor Blankenberge (BE)

Het veertigkoppige Shantykoor brengt in een typisch Vlaams
zeemansplunje shanty’s in diverse talen die over het harde leven
van de roemruchte ijslandvaarders vertellen. Na een optreden in de
Vlaamse Opera schreef een recensent van de vrienden van de Vlaamse
Opera hierover het volgende: “ Het koor bracht hun repertoire met
bravoure en samenhorigheid. Deze zeebonken volgden als betoverd
hun zeemeermin.” De stedelijke cultuurraad van de stad Blankenberge
schonk het koor de Cultuurprijs 2010 voor zijn onverdroten inzet en spontane uitstraling.

Shantykoor Vlaardingen (NL)

Shantykoor Vlaardingen is een groep van enthousiaste zangers die al
zingend alle facetten van het zeemansleven vertolkt. Een muziekgroep
van vijf muzikanten verzorgt de instrumentale begeleiding. Het
koor kan putten uit een uitgebreid repertoire van Nederlandse,
Engelse, Ierse, Duitse en zelfs Italiaanse zeemansliedjes Elk jaar
worden nieuwe nummers ingestudeerd die verhalen over water
en wind, havens en schepen, heimwee en verlangen, kortom over het zeemansleven. Zo blijft
het repertoire aantrekkelijk voor het koor en voor het publiek. Mede daarom is Shantykoor
Vlaardingen een graag geziene gast op shantyfestivals in binnen-en buitenland.

Pa-Mal (BE)

Dit duo speelt Bretoense dansmuziek op traditionele instrumenten.
Joris Visterin speelt de biniou koz: een kleine doedelzak. Stef Everaerd
speelt de bombarde: een Bretoense schalmei. De twee muzikanten
spelen wel samen maar zoals het gebruikelijk is in Bretagne, eigenlijk
afwisselend, namelijk kan ha diskan. Hun repertoire bestaat vooral
uit dansmuziek zoals plinn, gavotte , hanter dro en nog veel andere
streekgebonden dansen. Ze waren ook meermaals in Bretagne om zich te laten onderdompelen
in de geheimen van deze muziek. Dit typisch geluid creëren is en blijft ook voor hen een uitdaging.

The Joe Mullen Band (BE)

Joe Mullen is van oorsprong een Ierse singer-songwriter en
instrumentenbouwer. Via Canada en Engeland belandt hij in ’88 op een
Brugs e scheepswerf. Hij gaat er voor anker en vijftien jaar later ruilt hij
Brugge in voor Oostende. Pas op zijn veertigste ontdekt Joe Mullen zijn
muzikale talent. Vanaf dan focust hij zich helemaal op muziek en begint
ook zelf instrumenten te bouwen. Joe (vocals, gitaar en bodhrán)
speelt samen met Christel Pillu (vocals en bas) en Peter Vanslambrouck (gitaar, soundscapes en
backing vocals). Ze zorgen voor een hartverwarmende muzikale reis van de traditionele Ierse folk
tot aan de eigentijdse Ierse muziek.

Gaffeltuig (BE)

Gaffeltuig is opgericht door medewerkers van Tolerant vzw,
vrijwilligers die aan oude schepen werken en met de houtkrullen
nog in het haar daarover willen zingen. Enthousiaste muzikanten
en zangers vullen de groep aan. Wat begon als een ideetje van een
paar vrijwilligers is uitgegroeid tot een vaste waarde. Gaffeltuig komt
al jaren naar Blankenberge en we zijn blij dat we ze opnieuw mogen
ontvangen. Veel shanty’s klinken ons bekend in de oren , Drunken Sailor kan iedereen wel
meebrullen. Zoals ze het zelf zeggen: “Er is nog slijp- en vijlwerk , maar polijsten doen we niet .”

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.
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