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Beste Zilleghem Folkers!
Welkom op de 9e editie van Zilleghem Folk! We hebben opnieuw een programma 
proberen samen te stellen dat een mix vormt tussen bekende en minder bekende 
muzikanten, tussen lokale en internationale artiesten, tussen jonge en hele jonge 
kunstenaars. Zoals de vorige jaren kunnen jullie afwisselend in de concertzaal en 
onder het machtige Duvel Droomschip genieten van zowel dans- als luistermuziek. 
In de concertzaal houden we het graag rustig, onder het Duvel Droomschip mag er 
al wat leven zijn;-)  

Op zondag wordt  voor  de  derde  keer  gestart  met  een  folkmis  in  de  Kerk  van 
Loppem, op wandelafstand van het festivalterrein. Na de mis wordt in stoet, onder 
begeleiding van het Orchèstre International de Vieille à roue des Flandres en Pier 
Pette, richting Kasteel getrokken. 

Er valt heel wat te ontdekken op het festivalterrein, zowel wat de muziek betreft, 
als  wat  de catering aangaat.  Verder  in  dit  programmaboekje  vinden jullie  meer 
daarover.  Naast  de  vele  biohapjes  hebben  we  ook  het  uitgebreide  ‘Duvelse’ 
bierassortiment en de grote keuze aan biosappen uit  het  Pajottenland, uiteraard 
allemaal in glas! 

Neem  zeker  ook  de  festivaltips  even  door!  Voor  de  meesten  onder  jullie 
ondertussen evidenties, ze maken het voor iedereen alvast een stuk aangenamer. 

Dit festival is uiteraard niet mogelijk zonder onze sponsors, partners en bovenal 
onze vrijwilligers. Wij willen hun dan ook langs deze weg van harte bedanken.

And last but not least, verdient de gemeente Zedelgem een speciale vermelding. 
Wij  kunnen  nu  al  voor  de  negende  keer  rekenen  op  de  medewerking  en  de 
logistieke en financiële ondersteuning van het gemeentebestuur, de cultuurdienst 
en de technische dienst. Wij appreciëren dit enorm!

We zijn blij dat jullie er allemaal bij zijn. Geniet van dit festival, hou het gezellig, 
duurzaam en verdraagzaam!

Gauny, Annelies, Stefaan, Siebrecht & Stefaan

bestuur@zilleghemfolk.be - www.zilleghemfolk.be

mailto:bestuur@zilleghemfolk.be
http://www.zilleghemfolk.be


 



Festivaltips
STOELEN 

In  de  concertzaal  staan  stoelen  opgesteld.  Tijdens  het  voorlaatste  optreden  op 
zaterdag (Tamburellisti di Torrepaduli) en zondag (Väsen) wordt de helft en tijdens 
het laatste optreden op zaterdag (Boreas) worden alle stoelen weggenomen. Dan 
kan  er  gedanst  worden.  Uiteraard  kunnen  aan  de  zijkant  nog  wel  wat  stoelen 
blijven staan.

RESPECT VOOR DE MUZIKANTEN 
We kiezen er  bewust  voor  om de muziek niet  te  luid te  zetten.  Het  moet  voor 
iedereen aangenaam blijven. Er worden dan ook geen oordopjes uitgedeeld. Het 
blijft  uiteraard  een  muziekfestival  en  daarom  willen  we  vragen  om  in  de 
concertzaal stil te zijn, uit respect voor de artiesten, maar eveneens uit respect voor 
de andere festivalbezoekers. Wie gewoon een praatje wil doen, kan dit perfect in de 
bar of onder het Duvel Droomschip. Daar staan ook luidsprekers opgesteld opdat 
ook daar de muziek hoorbaar is. Om dezelfde evidente reden vragen we ook om 
uw gsm in de concertzaal stil of uit te zetten.

GLAZEN 
Sinds de eerste editie hebben we ervoor gekozen om alle drank in glas te serveren, 
enerzijds uit ecologische overtuiging, anderzijds omdat al dat gerstenat ook beter 
smaakt uit glas. Dit creëert wel iets meer werk, maar wanneer iedereen zijn lege 
glazen terugbrengt  of  in  de manden plaats  die  op een aantal  plaatsen voorzien 
worden, maken jullie het voor de vrijwilligers iets makkelijker en kunnen we dit 
ook de volgende jaren blijven doen.

AFVAL 
We proberen een duurzaam festival te zijnen zo weinig mogelijk wegwerpmateriaal 
te gebruiken. Op heel wat plaatsen zijn er vuilnisbakken voorzien. We zouden het 
leuk  vinden  mochten  jullie  het  weinige  afval  dat  er  is,  dan  ook  in  deze 
vuilnisbakken werpen. Behalve de sigarettenpeuken. Die kun je kwijt  in de met 
zand gevulde emmers die je hier en daar zult tegenkomen.

FOTOGRAFIE 
Iedereen mag foto’s nemen. Om het aangenaam te houden voor zowel de artiesten 
als  de  mensen  op  de  eerste  rijen,  kunnen  we  wel  enkel  onze  eigen 
festivalfotografen, voorzien van een badge, toelaten net voor het podium. Bedankt 
om hiermee rekening te houden.





Programma
VRIJDAG 28 JULI

19u30 Peter Ceulemans (B) concertzaal

21u00 Joe Mullen (IRL) concertzaal

23u00 Lumber Jills (CAN) concertzaal

ZATERDAG 29 JULI

14u00 Folgazàn (B) concertzaal

16u00 Ashels (B) Duvel Droomschip

17u30 Alma Fiddles (GB) concertzaal

tussendoor Patrick & Friends (B) op het festivalterrein

19u00 Brisk (B) Duvel Droomschip

20u30 Tamburellisti di Torrepaduli (I) concertzaal

23u00 Boreas (B) concertzaal

ZONDAG 30 JULI

10u30 Folkmis met Alma Fiddles (GB) Kerk van Loppem

11u30
Orchestre Interational de Vieille à 
roue des Flandres (B) begeleidt 
reus "Pier Pette"

van de kerk naar het 
kasteel

12u00 Brabants Volksorkest (B) Duvel Droomschip

13u30 Alma Fiddles (GB) Duvel Droomschip

15u00 Onoir (B) concertzaal

16u30 Lumber Jills (GB) Duvel Droomschip

18u00 I Fratelli Tarzanelli (F/I) concertzaal

19u30 EmBRUN (B) Duvel Droomschip

21u00 Väsen (S) concertzaal
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Peter Ceulemans (B)
VRIJDAG 28 JULI OM 19U30 (CONCERTZAAL)

Peter  Ceulemans,  44 jaar oud, is een echte Lierenaar. Hij 
speelt  van zijn 16 gitaar en heeft zich vooral verdiept in 
dadgad-stemming,  de typische Keltische gitaarstemming. 
In 2012 bracht hij zijn Engelstalige solo-cd uit 'Lightkeeper, 
out of the dark.' en in 2014 bracht hij samen met Moragh, 
de Ierse  folkband waar  hij  zanger-gitarist  is,  de  cd 'Best 
case scenario' uit.

Momenteel  werkt  Peter  aan een Vlaamstalig  programma 
van zowel eigen werk als vertalingen van liedjes van zijn 
muzikale  helden  zoals  Tom  Waits  en  Luka  Bloom.  Op 
vrijdag  zal hij  zowel nieuw werk  als nummers van zijn 
CD brengen.

Een man, zijn stem en zijn gitaar.

Joe Mullen (IRL)
VRIJDAG 30 JULI OM 21U00  (CONCERTZAAL)

Joe Mullen: 
vocals & acoustic guitar,  
Christel Pillu:  
Fender bass guitar & backing 
vocals 
Peter Vanslambrouck: 
electric guitar.

The Joe Mullen Band  is  een 
trio  gevormd  door  de  Ierse 
s inger- songwri te r  en 
instrumentenbouwer  Jß   Als 
geen  ander  weet  hij  de  ziel 

van de oude, traditionele Ierse muziek in zijn werk te vatten, al schuwt hij ook moderne 
invloeden niet.  



Lumber Jills (CAN)
VRIJDAG 28 JULI OM 23U (CONCERTZAAL)  
ZONDAG 30 JULI OM 16U30 (DUVEL DROOMSCHIP)

De  groep  Lumber  Jills  bestaat  uit 
vrouwelijke  muzikanten,  waarvan 
er 3 viool en één piano speelt. Aan 
de  oostkust  van  Canada  is  er  een 
lange  traditie  van  viool  spelen  en 
stepdance. Veel jongeren zetten die 
traditie  verder.  Op  lange  koude 
winteravonden  kwamen  de 
ouderen  samen  om  muziek  te 
maken  rond  bosbeheer,  visserij  en 
het maken van esdoornsiroop. 

Terwijl in de schuur overal kaarsen brandden, vierden stepdancers en line-dancers een het 
nieuwe jaar. ‘Lumberjack’ is de naam die een lange tijd gebruikt werd voor de mannen die 
de Canadase bossen veroverden en die heel vaak ook viool speelden. Nu stellen we jullie 
de ‘Lumeber Jills’ voor. Amélie, Jaylee, Michaela en Janelle komen uit New Brunswick, 
(foto: Tineke De Waele) en maken promotie voor hun cultuur over gans Canada en Ierland. 
Het zijn nog allemaal tieners en ze hebben reeds verschillende prijzen gewonnen voor hun 
traditionele muziek en dans. Hun Acadian, Schotse en Ierse roots  komen vol passie naar 
voor in de traditionele ‘tunes’ uit één van de kleinste Canadese provincies.

Patrick & friends (B)
ZATERDAG 29 JULI (TUSSENDOOR OP HET FESTIVALTERREIN EN IN DE BINNENBAR)

Patrick Verlinde en Johan Knockaert, onze 2 huismuzikanten. De éné keer in de bar, de 
andere keer onder het DuvelDroomschip of elders op het festivalterrein. Wie het niet kan 
laten, neem gerust uw instrument en ‘jam’ lustig mee met deze twee rasmuzikanten…  



Folgazàn (B)
ZATERDAG 29 JULI OM 14U00 (CONCERTZAAL)

Folgazán  en  Yves  Bondue  brengen  een  gevarieerde  voorstelling  met  eigen 
Nederlandstalige liedjes afgewisseld met boeiende vertellingen waarin de toeschouwer 
een verrassende kijk op WO 1 krijgt. 'De Verwoeste Gewesten' geeft het woord aan onze 
voorouders die elk op hun manier als soldaat of burger De Groote Oorlog probeerden te 
overleven.

Zang: 
Yves Bondue, Hanne Oosterlijnck, Yentl Vanderiviere  
 Gitaren:  
Bart Oosterlijnck 
Fluit en piano:  
Hein Vanhuyse , 
Viool:  
Charlotte Peyskens,  
Bas:  
Koen Vanderbauwhede  
Drum en percussie:  
Pieter-Jan Jordens



Ashels (B)
ZATERDAG  29 JULI OM 16U00 
(DUVEL DROOMSCHIP)

Twee   broers  en  twee  neven,  samen  al 
zowat  30   jaar  muzikaal  actief.  Zij  spelen 
muziek  waar  ze  van  houden.  Van 
instrumentale  folk  uit  West-  Europa  tot 
eigen  muziek  ,  een  streepje  klassiek… 
gezongen momenten, een gevarieerd palet. 

Paul Garriau:  
draailier, gitaar, zang 

Wilfried De Schepper:  
cello, gitaar, dwarsfluit, zang

Guido De Meester:  
percussie, hommel, doedelzak, zang 

Ulrich Garriau:  
tin whistle, low whistle,doedelzak, zang

Alma Fiddles (GB)
ZATERDAG 29 JULI OM 17U30 (CONCERTZAAL)  
ZONDAG 30 JULI 10U30 (FOLKMIS KERK VAN LOPPEM)  

EN OM 13U30 (DUVEL DROOMSCHIP)

Alma verenigt  succesvolle  violisten,  John 
Dipper  (English  Acoustic  Collective)  en 
Emily Askew (Askew Sisters) met gitarist 
Adrian  Lever  (Arhai).  Hun  inspiratie 
haalden ze in de traditionele vioolmuziek 
uit Engeland, maar eigenlijk ook uit gans 
de wereld. Hun muziek wordt getypeerd 
door  zeer  opgewekte  en  harmonieuze 
vioolklanken,  gecombineerd  met  de 
gevoelige  begeleiding  op  gitaar,  wat  un 
muziek  dan  toch  weer  anders  en 
uitdagend maakt.

Elk lid van Alma heeft zijn eigen stijl waardoor je komt tot deze unieke sound.

Geniet van Alma!



Brisk (B)
ZATERDAG 29 JULI OM 19U00 (DUVEL DROOMSCHIP)  

Brisk  is  een  gloednieuw  kwartet  van 
gevestigde  waarden  dat  focust  op 
Angelsaksische en Bretoense muziek.

Niet verwonderlijk als je weet dat Gunnar 
Van  Hove  (fluit  &  whistles)  en  Jeroen 
Knapen  (gitaar)  deel  uitmaken  van  de 
groep.  Zij  speelden  enkele  jaren  geleden 
als  DAOU  op  de  podia  van  Zilleghem 
Folk, M’eire Morough, ’t Ey … Als fluitist 
in  Moragh  leerde  Gunnar  de 
immersympathieke

Wim Moons kennen. Ruim 20 jaar is Wim 
gesetteld in de inlandse Keltische wereld. 
Als zanger en bodhranspeler stond hij  al 
met  diverse  bands  op  binnen-  en 
buitenlandse podia.  

Naomi  Vercauteren  is  specialiste  in  de 
Ierse  fiddlemuziek  en  maakt  het  plaatje 
helemaal compleet. Zij studeerde af op het 
conservatorium met  een eindproject  over 
het booggebruik in de Ierse folkmuziek. Ze 
brengt  niet  alleen  charme  maar  ook 
vioolwerk van de bovenste plank.

Deze  band  brengt  een  brok  energieke 
muziek! 



Tamburellisti di Torrepaduli (I)
ZATERDAG 29 JULI OM 20U30 (CONCERTZAAL)  

De  pizzica  is  een  populaire  Italiaanse 
volksdans. De pizzica komt oorspronkelijk 
uit  het  Salento-schiereiland,  vanwaar  de 
dans zich over heel Apulië en het oosten 
van Basilicata verspreidde. De dans maakt 
deel uit van de familie van de tarantella-
dansen.  Er  zijn  verschillende  traditionele 
pizzicagezelschappen, waarvan één van de 
oudste  Tamburellisti  di  Torrepaduli  zijn. 
Sinds  1998  wordt  in  de  zomer  La  Notte 
della  Taranta  (tarantanacht)  gehouden, 

bestaande uit  een hele nacht waarin vele 
beroemde  musici  hun  optredens 
verwisselen  voor  pizzicaorkesten. 
Pierpaolo De Giorgi (leader and zanger) is 
een  levende  legende,  eveneens  filosoof. 
Serena  D'Amato  (danseres)  één  van  de 
bekendste en beste danseres in het genre. 
De  Tamburellisti  is  één  van  de  beste 
ambassadeurs  van  Italiaans  wereld  of 
folkmuziek.  Geniet  ervan  en  laat  je 
meeslepen door de ritmische muziek!  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksdans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salento_(streek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Apuli%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Basilicata
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tarantella_(dans)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tarantella_(dans)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Notte_della_Taranta&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Notte_della_Taranta&action=edit&redlink=1


Boreas (B)
ZATERDAG 29 JULI OM 23U00 (CONCERTZAAL)

(foto: Tineke De Waele)

Boreas,  de  god  van  de 
noordenwind,  waait 
voortdurend over  Europa 
en  verzamelt  muzikale 
parelt jes  uit  de 
verschillende  tradities.  
Het  vijfkoppige  ensemble 
vult  dit  traditionele 
repertoire  aan  met  eigen 
nummers  en  originele 
arrangementen.  Boreas 
werkte    in  2005  mee  aan 
de  “dialecten-cd”  van 
muziekmozaïek  vzw  met  hun  eigen 
nummer  “Me  dorptje  tegen  ’t 
strange”.   Met  hun  verschillende 
programma’s van “Matrozenvreugd” over 
”Noordenwind” tot “Folkbal” en rond de 
jaarwende  eveneens  een  kerstconcert 
“Rond de kribbe”, bewijzen ze dat ze heel 
wat in hun mars hebben. In oktober 2016 
stelden ze hun CD “Stones” voor.  

Martina Diessner: draailier, nyckelharpa, 
zang , 
Peter Van Wonterghem: doedelzakken, 
schalmei, hakkebord, quanun, mondharp, 
zang  
Mieke Van Loo: accordeon, fluiten, zang  
Adriaan Van Wonterghem: gitaren, zang , 
Johan De Waele: contrabas, doedelzak, 
bodhran, zang



Orchèstre International de Vielille à roue des 
Flandres (B/F)
ZONDAG 30 JULI OM 11U30 

(STOET VAN DE KERK VAN LOPPEM NAAR HET FESTIVALTERREIN)

Een  bende  draailierfreaks  en  één  percussionist  uit  Vlaanderen  en  het  noorden  van 
Frankrijk, die onder leiding van Lode Bucsan dansbare bourdonmuziek maken.

Brabants Volksorkest (B)
ZONDAG 30 JULI OM 12U00 (DUVEL DROOMSCHIP)

De traditionele muziek is de levensdrug 
voor  de  muzikanten  van  het  Brabants 
Volksorkest.  Het  Brabants  Volksorkest, 
dat  thans  uit  6  muzikanten  bestaat,  is 
trouwens  één  van  de  vaandeldragers 
van  de  traditionele  Brabantse  folk.  De 
interpretatie en uitvoeringstechniek van 
dit orkest sluiten immers zeer nauw aan 
bij  de  speelstijl  van  de  vroegere 
Brabantse,  Vlaamse  én  Waalse 
speelmanorkesten.  De  zes  enthousiaste 
muzikanten  zijn  destijds  gerekruteerd 
uit  allerlei  muziekmilieus,  maar  allen 
folk-minded. Op violen, fluiten, klarinet, 
sax,  vlier,  diatonisch  accordeon,  hakkebord,  kleppers  en  klein  slagwerk  brengen  de 
muzikanten traditionele dans- en serenademuziek. Occasioneel wordt er ook wel eens een 
lied gezongen of wordt er beroep gedaan op een gastmuzikant-doedelzakspeler of andere. 
De muzikanten spelen streekgebonden polka’s, mazurka’s, walsen, schottischen, redova’s, 
contradansen e.a., maar ook dansen als jigs, bourrées, andro’s e.a.  



Onoir (B)
ZONDAG 30 JULI OM 15U00 (CONCERTZAAL)  

14e tot 18de eeuwse melodieën en gezang, 
hoofdzakelijk van keltische, sefardische en 
oudfranse origine (in hun oorspronkelijke 
talen  gebracht,  Gaelic,  Ladino,  en  oud 
Frans). De aard van de arrangementen en 
het  instrumentarium  leiden  tot  een  sfeer 
van  kamermuziek,  die  wij  dan  ook 
“kamerfok” noemen.  

Genevieve  Rotsaert:  Harp  en  bodhran, 
Manfred  Delameilleure:  thinwistle, 
bouzouki,  arabische  luit;  banjo,  dumbee, 
Muriel  Vandeput:  zang,  dwarsfluit, 
Frederic  Van  Zandijcke:  klarinet,  key-
board, Ronald Surmont: gitaar, contrabas, 
zang,  Emauelle  Dekeyzer:  cello,  Istvan 
Bagoly: percissie  

I Fratelli Tarzanelli (F/I)
ZONDAG 30 JULI OM 18U00 (CONCERTZAAL)

'I Fratelli Tarzanelli', dat is een viool en een accordeon, 
maar  ook  twee  muzikanten  die  elkaar  gevonden 
hebben. Het duo van Pablo en Baltazar bestaat sinds 
2007. Baltazar steekt zijn Hongaars bloed in de muziek, 
maar ook zijn improvisatietalent en zijn unieke manier 
om zijn instrument te doen zingen. Pablo zorgt voor de 
Italiaanse touch. Zijn ritmische begeleiding en het spel 
met  zijn  basnoten  ondersteunen  de  viool  perfect, 
terwijl hij altijd inspeelt op de dans en de dansers.

Pablo  en  Baltazar  doen  je  reizen,  lachen,  huilen  en 
dansen. Ontspan je en laat je meevoeren in hun wereld.

Pablo Golder: diatonisch accordeon  
Baltazar Montanaro: Baryton viool en zang  



Embrun (B)
ZONDAG 30 JULI OM 19U30 (DUVEL DROOMSCHIP)  

Een  volle  tent  met  een  dansend 
enthousiast publiek en op het podium een 
even gedreven folkband. Nat van ’t zweet 
en vol overgave. Dat is wat een optreden 
van EmBRUN typeert. Massa’s energie die 
dit  keurig  gezelschap  overdraagt  op  het 
publiek,  dat  nu  op  ontploffen  staat.  De 
muziek  van  EmBRUN  heeft  een 
traditioneel  getinte  basis  en  is  doorspekt 
met eigentijdse, vaak progressieve klanken 
en  ritmes.  Zoals  het  een  echte  live-band 
past  namen  ze  in  april  2013  hun  derde 
album  live  op.  Dit  album  is  een  mooi 
voorbeeld  van  wat  een  optreden  van 
EmBRUN  precies  inhoudt:  stomend, 
swingend en hier en daar intiem. 
Kortom:  een  goed  geoliede 
vijfcilinder-motor  met  veel  pk’s, 
ritmisch  strak  en  muzikaal 
verrassend. Sinds 2002 zijn ze een 
vaste  waarde  in  de  Belgische 
folkscene en tonen ze ook in het 
buitenland hun kunnen op menig 
Europees  podium.   Zoals: 
Gooikoorts,  Saint-Chartier, 
Festival Het Lindeboom, Bal der 

Bals,   Ététrad,  Folkwoods,  Deerlycke 
Folkfestival,  Tanzhausfest,  Andanças, 
Boombalfestival,  Entrudanças,  Castlefest, 
Texel, … Eind dit jaar bestaan ze 15 (!) jaar 
en geven ze een grote party in Muziekclub 
't Ey! U bent bij deze van harte welkom!

EmBRUN zijn:  Bert  Leemans:  accordeon, 
Harald  Bauweraerts:  draailier,  Pieterjan 
Van  Kerckhoven:  doedelzakken  en  sax, 
Jonas  Scheys:  bas,  Ludo  Stichelmeyer: 
percussie  



Väsen (S)
ZONDAG 30 JULI OM 21U00 (CONCERTZAAL)  

Drie muzikanten en één sound, een speels 
en afgerond ensemble dat de wetten van 
de fysica lijkt te tarten, intens en met een 
zeer  goed  gevoel  voor  humor,  een 
moderniteit  met  de  wortels  in  het 
traditionele.  Väsen  is  een  Zweeds 
akoestisch  trio,  dat  nu  al  bijna  28  jaar 
samen  optreedt.  Diep  geworteld  in  de 
tradities van de Zweedse folkmuziek zijn 
ze alle drie op hun eigen manier virtuoos 
met  hun  instrument  het  geheel  zoveel 
meer  dan  de  som  van  de  delen:  een 
vijfsnarige  viool  met  symfonische 
fijnzinnigheid,  een  avontuurlijke  12-
snarige  gitaar,  en  een  nyckelharpa  (een 
Zweedse  viool  met  toetsen),  Samen  lijkt 
Väsen  een  uniek  bovennatuurlijk  wezen, 
een getuigenis van samenspel op zijn best.

De groep heeft zijn oorsprong in de bossen 
en rijke grond van het Zweedse landschap 
en  de  eeuwenoude  volksmuziek  van 
Uppland.  Maar  het  traditionele  wordt 

gekruid  met  hun  ervaren  musiceerkunst. 
Er  zit  een  speelsheid  in  hun  muziek, 
vreugde  en  fijne  smaak  in  de  boeiende 
nieuwe  arrangementen  die  ze  aan  de 
eeuwenoude  deuntjes  toevoegen,  samen 
met originele juweeltjes geïnspireerd door 
de traditie. Je hoort invloeden uit de rock-, 
jazz-,  klassieke  en  traditionele  muziek, 
verweven  tot  prachtige  muziek  dat  blijft 
boeien.  Je  hoort  steeds  de  inspiratie  en 
improvisatie  van  het  moment, 
onvoorspelbaar.  De  naam  was 
oorspronkelijk  die  van  hun  eerste  CD-
opname, maar "Väsen" bleef vastzitten aan 
de groep. "Väsen" is Zweeds en heeft veel 
betekenissen:  geest,  geluid,  een  levend 
wezen, essentie zijn er enkele van. Väsen 
meemaken  is  en  blijft  telkens  een 
geweldige ervaring.

Olov  Johansson:  nyckelharpa,  Roger 
Tallroth: 12-snarige gitaar, Mikael Marin: 
viool  



Om de dorstigen te laven…
(MET DRANKKAARTEN)

water plat/bruis 1 €

PAJOTTENLANDER (100% BIOLOGISCHE FRUITSAPPEN)

appel 2,5 €

vlierbloesem 2,5 €

peer 2,5 €

appel-kriek 3 €

appel-ananas 3 €

appel-rabarber 3 €

sinaasappel 3 €

BROUWERIJ MOORTGAT
Belpils

5% - ÉÉN VAN DE MEEST TRADITIONELE BELGISCHE PILSBIEREN
2,5 €

Vedett Extra White
4,7% - FRISSE, SUBTIELE CITRUSACHTIGE EN KRUIDIGE AROMA’S

2,5 €

La Chouffe
8% - AANGENAAM FRUITIG BLOND BIER, -GEKRUID MET KORIANDER EN EEN LICHTE HOPSMAAK

3,5 €

Mc Chouffe
8% - BRUIN BIER, FRUITIG BOEKET,  AANGEVULD MET EEN LICHTE BITTERE TOETS

3,5 €

Duvel
8,5% - DE CHAMPAGNE VAN HET BIER 

3,5 €

Liefmans Kriek Brut
6% - OP BASIS VAN OUD BRUIN, GERIJPT OP BELGISCHE KRIEKEN

3 €

Liefmans Goudenband
8% - ZEER COMPLEX GEHEEL VAN GEUREN

3,5 €

Vedett IPA (Indian Pale Ale)
5,5% - AROMA’S VAN TROPISCH FRUIT EN CITRUS, FRIS EN FLORAAL, 4 HOPSOORTEN 

3 €

Wild Jo
5,8% - GEBROUWEN MET WILDE GIST, WORDT WILDER MET DE TIJD, - NIET VOOR SOFTIES 

3 €

Mint the chocolate
7,1% - BITTERZOET,  VERFRISSEND EN OP BASIS VAN NATUURLIJKE INGREDIENTEN

3,5 €

OXFAM WIJNEN (100% BIOLOGISCH)

rode wijn “La Posada Malbec” 3,5 €

witte wijn “La Posada Torrontes” 3,5 €

per fles wit/rood 20 €



Om de hongerigen te spijzen…
(CASH TE BETALEN)

PASTA PUUR  
100% biologisch

BIOLOGISCHTOCH 
100% biologisch

NATUURPUNT 
ten voordele van hun eigen werking

OXFAM 
100% biologisch - steun kleine producenten

Folk-in-a-jar
(HONINGDRESSING, COUSCOUS, FETA, WORTEL, COURGETTE, PAPRIKA, 
ROZIJN, CRISPY, ONIONS, CASHEWNOTEN, PIJPAJUIN, RUCOLA, SCHEUTJES)

7 €

Pasta “bolleke”
(PAPRIKA, WORTEL, PADDESTOEL, PASSATA, MILDE CHILISAUS, SOJAROOM, 
RIETSUIKER, EMMENTALER)

Klein: 6 €

Groot: 8 €

Pasta “mosterdzaadje”
(VENKEL, PADDESTOEL, MOSTERDZAADJES, RICOTTA, MOSTERD, LOOK, 
AJUIN)

Klein: 6 €

Groot: 8 €

frietjes met saus
(KETCHUP, MAYO, TARTARE)

3,5 € 
+ 0,5 €

braadworst (ketchup of mosterd) 4,5 €

broodje Seitan (ketchup of mosterd) 4 €

hotdog (ketchup of mostord) 3 €

diverse soorten fruit en groente uit het vuistje

hoeve-ijs  (bio in omschakeling)
(VANILLE, CHOCOLADE, AARDBEI)

1 bol: 1,5 € 
2 bollen: 2,5 €

pannenkoeken (100% biologisch) 1,5 €

koffie - met 1 refill 2 €

bio thee (keuze uit 5 soorten) 2 €

quinoawafel 1,5 €



 



Volgende handelszaken steunen ook het festival:

Internationaal Transport Gheeraert Autobaan 10  
8210 Loppem

Garage Deketelaere Torhoutsesteenweg 383  
8210 Veldegem

H&P badkamer en keuken Torhoutsesteenweg 24  
8210 Loppem

Riemaecker Fietsen en Scooters Kerkstraat 9  
8210 Loppem

Augustijnenhof bio groenten en fruit Rolleweg 32  
8210 Loppem

De Andere Kijk Garenmarkt 28  
8000 Brugge

Eye-C Snellegemsestraat 22  
8210 Zedelgem

Decoratie Coudenys Koning Albertstraat 17  
8210 Veldegem

Carrefour Market Zedelgem De Leeuw Torhoutsesteenweg 211  
8210 Zedelgem

Zilleghem Folk is een 
initiatief van 
vrijwilligers, dat altijd 
nog een steuntje in de 
rug kan gebruiken. 
Wordt “ambassadeur” 
van het festival door het 
dragen van een
Zilleghem Folk T-shirt

15€



Ook dat nog
MET KAART OF CASH? 

Beide zijn mogelijk op Zilleghem Folk! Aan de bonnetjesverkoop kan er electronisch 
betaald worden!

KASTEELBEZOEK 
Geïnteresseerden kunnen tijdens het festival een bezoek brengen aan het Kasteel 
van Loppem. Zeker de moeite waard! 

 

rrreeuzenstoett

Op stap met de reuzen in Zedelgem

Zondag 13 augustus 2017

Tijdens het Batjesweekend 
in Zedelgem dorp 

(Snellegemsestraat 1)

Groots evenement voor 
jong en oud met 99 reuzen!

Vanaf 15 u.
Gratis toegang

Info: www.zedelgem.be/reuzenstoet in Zedelgem



Doeveren
30% van de opbrengst van dit festival gaat naar Doeveren, met zijn ruim 60 ha, het 
grootste  natuurgebied  van  de  plaatselijke  afdeling.  Bos,  heide,  wastine,  poelen, 
vennen, galloways, wandelpaden, klappoortjes, knuppelpaadjes, … je vindt het er 
allemaal.  Daarnaast  gaat  de  verkoop van ijsjes  en pannenkoeken integraal  naar 
Natuurpunt Zedelgem, om zo nog meer natuur te creëren in het “folky” Zilleghem!

http://www.natuurpuntzedelgem.be/doeveren/ 

http://www.natuurpuntzedelgem.be/doeveren/


PROEF VAN ONS 
PRIKKELEND 
CULTUURAANBOD

8/07 slagerij vanderstukken 
22/09 jean bosco safari, ben crabbe e.a.  
13/10 capriola di gioia 
11/11 sprookjes enzo (3+)   
24/11 maurits pauwels groep  
8/12 lien van de kelder, jan de smet e.a. 
26/01 sabine goethals & hermitage  
18/02 salibonani (2+)
24/02 pascale platel, roos van acker &  
nele van den broeck  
16/03 ARSENAAL/LAZARUS  
(jaak van assche & zouzou ben chikha) 
29/03 paljas (karin jacobs & vera puts) 
28/04 kamal kharmach 
18/05 han solo

MEER INFO
www.zedelgem.be/tickets
050 288 330 / tickets@zedelgem.be

17
18



Nieuws van de provincie over de meest uiteenlopende beleidsdomeinen, achtergrondinfo, 

beslissingen van de provincieraad en nog zoveel meer, 7 dagen op 7, de klok rond via

www.west-vlaanderen.be

  www.facebook.com/westvlaanderen 

 @provinciewvl 

 www.west-vlaanderen.tv

Verhelderende brochures, toeristische routekaarten en 

diverse provinciale publicaties vind je in het 

Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis

Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge

T 0800 20 021 (gratis nummer)

E provincie@west-vlaanderen.be

www.west-vlaanderen.be/informatiecentrum (e-shop)

BEN JIJ 
AL FAN
van West-Vlaanderen?

adv.ben je fan_A4_WES_131174.indd   1 5/08/13   11:18



Hou jullie klaar 
voor volgend 
jaar, voor de 

feestelijke editie 
van 

10 jaar  
Zilleghem Folk


