




DE MURGAFANFARE VAN
KOMEN & GAAN





HOE BEGIN JE AAN EEN MURGAFANFARE, 
EN HOE HOU JE HET 10 JAAR VOL?

Omdat we in de wijk woonden of werkten.
Om de wijkidentiteit van onze deelnemers te 
verhogen. Een Murgafanfare uitbouwen voor 
mensen uit de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham in 
Gent, in samenwerking met wijkorganisaties. 
Een theatrale wijkfanfare, waarin naar Latijns-
Amerikaanse Murgatraditie muziek, dans, 
woord en beeld gemixt wordt. Wij overgoten 
het met een erfgoedsausje. Kinderen, ouders en 
buurtbewoners volgden gratis les in de ateliers: 
percussie, dans, beeld en theater. 

De Fanfare van Komen en Gaan zou en zal de 
wereld redden. Kunst, erfgoed en cultuur als 
essentiële elementen in de ontwikkeling van het 
individu en de maatschappij. Boempatat.

Iedereen deed dat schoon, héél schoon.
10 jaar lang!

‘In april 2008 creëren we, met mensen uit 
de gebuurte, een theatrale wijkfanfare. De 
‘Fanfare van Komen en Gaan’ wordt een 
mix van muziek, dans, woordkunst en beeld. 
Iedereen kan meedoen. voorkennis niet vereist.’

Via deze aankondiging in de wijkkrant, 
met posters bij buurtbewoners en in de vier 
wijkscholen riepen we volk op om mee te doen. 

Waarom? Daarom. 

Met goesting. Veel goesting om mensen samen 
te brengen. Voor het plezier van de kunsten. 
Om mensen in hun dagdagelijkse te verrassen, 
te verwonderen. Om zelf verwonderd te zijn. 
Voor het enthousiasme ... meer dan voldoende 
aanwezig.





LOUIsEKE
Onze wijk met een rijk havenverleden gaf 
ons materiaal in overvloed. Dit leidde tot 
het beeld van een matrozenvrouw, die voor 
vele hongerige kindermagen moest zorgen 
en verleid werd door fabrieksbaas Antonie 
van d’Industrie, meneer de pastoor en de 
drankduivel. 
Het werd de basis voor een miserabelistisch 
verhaal, karikaturaal gebracht. Op het eind van 
het verhaal, meert Louis, de man van Louise, 
aan maar edoch sterft tijdens een grotesk feest 
door een gigantische vissengraat dwars door 
zijn hoofd. Het kan verkeren.

‘Louiseke, waar denk je aan? 
Komen en gaan. 
Ga je aan de kade staan? 
Komen en gaan.’

Sindsdien werden sterfscènes een klassieker in 
ons fanfarerepertoire.

‘Bolt hem, rolt hem.
Rept uw dappere voetjes want de Fanfare van 
Komen en Gaan komt eraan.
Ziet de vrolijke bende met het mombakkesspel, 
‘Louiseke’ van minstens 4 meter, 
De Roergangsters Ritmesexy, dansgroep The 
Sailing Brides én De Zware Voet.’

Met die woorden stormde de Fanfare van 
Komen en Gaan met hun eerste productie door 
de straten en brachten zij een ‘schipperswals in 
drie bedrijven’.

Net als de originele Murgas wilden we 
een verhaal brengen over sociaal onrecht, 
miserabele leefomstandigheden en de 
machthebbers en uitbuiters in hun blootje zetten.













Kleine affiche aan het Volkshuis:  
deelnemers voor de fanfare van Komen en Gaan gezocht. 
Sylvie en ik: trillend op ons benen... 
Toch de sprong gewaagd en nooit spijt gehad.

Marc, acteur 
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Ik kijk er nog steeds met een warm hart naar 
terug naar de fanfare. Ik was er bij van bij het 
begin. Het ‘opstarten’ van iets is altijd spannend. 
Ik hield er ontzettend van om “Louiseke” te 
spelen. De kleine Louise, naast de reus. Het was 
ook een mooi concept hé…

Maar zelfs toen ik er niet meer bij was, bleef 
het super plezant om naar te kijken. Het 
enthousiasme spatte er zo van af. De fanfare 
van Komen en Gaan bracht mensen van alle 
leeftijden echt wel samen en ik denk dat het voor 
iedereen, ook voor mij, kleur gebracht heeft in 
ons leven. Iets dat we allemaal af en toe wel 
eens kunnen gebruiken hé.

Heerlijk toch als mensen blij zijn. Daar heeft 
de fanfare zeker voor gezorgd. Zowel voor 
de spelers als voor het publiek. Dikke merci en 
warme knuffel.

Lia, Kleine Louise



















De fanfare zal niet meer komen, maar zal nooit ver gaan.
Ze blijft inspireren in zoveel hoofden en harten. 
Als kunstig project en als pure kracht van het samen zijn. 
Ouders, kinderen, leerkrachten en bewoners van een Brede Wijk. 
Een orkest zonder zaal. 
Altijd op tocht: op straat of op het plein. 

Tim, Methodeschool De Buurt















De Murgafanfare is voor mij een veelheid aan 
bruggen: tussen disciplines, generaties, kinderen 
uit de wijk , organisaties en steden. Zot, kleurrijk 
en vrolijk. En als je ze zag passeren, bleef je niet 
onberoerd: Adam en Eva. Gegniffel. Den buffel. 
Indrukwekkend. En de vele andere personages  
waren een streling voor oog en oor.

Feest. Energie. Ook al waren het soms straffe thema’s.
Zelfs toen niemand van de fanfare aanwezig was, maar hun 
instrumenten onze hele traphal (drie verdiepingen) sierden, 
straalden ze een enorme energie uit van ‘wauw: hier gebeurt iets’.
En nu, met veel zorg afsluiten wat geweest is, maar met de deur 
op een kier. Merci allemaal.

Kathleen, Cultuurdienst Gent













BUFFALO BILL
Buffalo Bill, niet de meest sociaal bewogen 
held, zetten we te kakken in een evocatie 
van het wilde westen met voetbalvirtuozen, 
een huilende Mexicaanse weef, hossende 
paarden, dravende indianen waarbij voetbal 
toch een beetje oorlog is. Het werd een 
kluchtige combinatie van voetbalspel, circus 
en revue waarin ditmaal niet een reuzin, maar 
een levensgrote bizon centraal stond. Tijdens 
de dans, het gezang, het theaterspel en het 
tromgeroffel legde menig figuur het loodje; 
kinderen en indianen eerst. Enkel de bebloede 
bizon hield zich staande. 

‘U zag een ode aan het leven 
U zag prentjes van de dood. 
Voetbal is emotie, voetbal is hartstocht.  
Buffalo, Buffalo.’

In 1906 streek de Buffalo Bill’s Wild West-show 
neer in Gentbrugge met de kreet ‘Buffalo, 
Buffalo’. 

Een reden voor onze fanfare om dit typisch 
Gents verhaal te brengen. 













Ik woonde pas in de wijk 
(10 jaar geleden) toen een 
wervingsbriefje in de brievenbus 
zat met een oproep naar 
deelnemers. Ik ben daarop 
ingegaan om mijn buurt te leren 
kennen. 
Ik zat in de afdeling ‘woord’ en 
daar heb ik mijn verlegenheid 
het hoofd kunnen bieden. Ik 
rammelde onverstaanbare tekst 
af en leerde hoe ik emoties kon 
overbrengen met mimiek.
Het publiek reageerde 
‘verwonderd’ of was even uit 
het lood geslagen... Ik heb de 
fanfare moeten verlaten omwille 
van gezondheidsredenen. Mijn 
korte medewerking aan de 
Fanfare heeft beslist bijgedragen 
tot de ontwikkeling van mijn 
creativiteit, wat ik nooit verhoopt 
had. De mentaliteit van de 
deelnemers en van de chefs heeft 
daar zeker toe bijgedragen.
Eigenlijk kijk ik met veel 
dankbaarheid terug naar mijn 
korte ervaring met de Fanfare.

Hugo, buffeltemmer

























































Een wijkfanfare die gedurende meerdere jaren veel bewoners 
amuseerde en verwonderde met voorstellingen tijdens 
verschillende buurtactiviteiten.
De creativiteit, het talent, maar ook de humoristische noot werd 
steeds gesmaakt!
Wij vonden het fijn om buurtbewoners op die manier aan het 
werk te zien…. Zo’n talent uit eigen wijk waar we heel fier op 
zijn. Bedankt!

Cindy, buurtwerk Sluizeken-Tolhuis-Ham



“Ik zag ze passeren op straat. Ge kunt naar iets 
kijken en dat goed vinden, maar dit was iets 
van… ik wil hier niet achter lopen maar erbij zijn. 
Ge kunt dat moeilijk uitleggen… 
Ik noem dat een verliefdheid!”

Mieke, actrice 









Een beeldende, swingende, 
enthousiaste groep waar iedereen 
plezier beleefde.
Als we tijdens de optocht ‘Willy Willy’ 
speelden, werd ik vrolijk.
Ontvangen worden als echte artiesten 
op verschillende locaties met achteraf 
lekkere maaltijden en drankjes ... 
jammies!
De mooie momenten die ik beleefde, 
zijn nu toffe herinneringen die ik 
koester.

Leentje, snaredrumster











De kleverige laag schmink op je gezicht. 
BOEM PAUKESLAG PLAT.
In het warrige hoofd kruipen van de scenaristen. 
Spiegeltje, spiegeltje, waar ben je weer.

Ico (woodblok), Bas (tom), Tom (bas), Joke (danseres)





HET LAMMEKEN GODs
Onze fanfare bracht één van de meest 
indrukwekkende revueshows ooit met prachtige 
vaandels en ridders, Adam op steroïden en 
Eva met borstvergroting, vleugels, exotische 
planten, een zelfmoordherder, achterstevoren 
sprekende engelen, Maria die probeerde te 
stoppen met roken, indrukwekkende drapering 
en inhoudelijke rijkdom. Want wie waren onze 
hedendaagse heiligen? 

PS: meegenomen was dat het Lam Gods dat 
jaar extra aandacht kreeg door een geplande 
restauratie in het MSK Gent, waardoor we in 
het museum zelf speelden. 
‘Maar was de voorstelling in het station Gent 
Sint Pieters niet bedenkelijk leuker wegens het 
totaal onvoorbereide publiek?’

Na onze havenwijk én na Buffalo Bill’s circus 
ging de Murgafanfare van Komen en Gaan 
opnieuw op zoek naar een bijzonder Gents 
thema. 

We besloten een rondvraag te organiseren. ‘De 
roste wasser’, een volksfiguur, berucht voor zijn 
amoureuze escapades haalde het net niet.

Maar welk is het mooiste kunstwerk van de 
westerse wereld, na ruim 500 jaar nog altijd 
spetterend spitant en bevat een schat aan 
informatie over de late middeleeuwen en de 
mens zoals hij ‘nu nog’ is? Een meesterstuk 
met zowel een verbluffend realiteitsgehalte 
als symbolische kracht, een bovenaardse 
schoonheid en zo begeerd door koningen 
en keizers, met een deftige geschiedenis van 
intriges, mysterie en diefstal. 
Het Lam Gods, het chef-d’œuvre van de 
gebroeders Van Eyck. 

























Papa speelt de reus, mama schuifelt rond als blinde, de kinderen dansen 
of slaan de trom. Eén van de vele bijzonderheden van de fanfare was 
dat je met je volledige gezin kon deelnemen. Voor de kinderen was, op 
voorwaarde dat hun vriendjes en de minimum dosis prince-koeken mee 
waren, elk optreden een feest.

Barbara, actrice 



“Fanfares komen, fanfares gaan, 
maar nooit zag ik er één, als die van Komen en gaan.”

Nick, acteur

















Hoe ben je in de fanfare terecht gekomen? 
Via mijn broer en zijn gezin dat al aangesloten was bij 
de fanfare.

Waardoor/waarom heb je de beslissing genomen om bij 
de fanfare te komen?
Het leek me wel fijn om aan te sluiten bij een leuke 
bende met een kunstzinnig project.

Wat vind jij de belangrijkste verwezenlijking van de 
fanfare?
Het verenigen van een grote groep mensen (jong 
en oud) om samen te werken aan een geweldige , 
overdonderende ‘in your face’ performance.

Heb je nieuwe mensen leren kennen via fanfare? 
Ja , veel toffe mensen en natuurlijk ook mijn vriendin 
Sabrina !

Heb je contacten, die je graag wil onderhouden, 
overgehouden aan de fanfare ?
Uiteraard.

Welke reacties van het publiek heb je ooit gehoord?
Het publiek stond met open mond te kijken en bleef 
sprakeloos achter.

Chris, acteur







DE VREDE VAN GENT
Daar waar vorige voorstellingen retro 
getint waren, deed plastiek en felle kleuren 
hun intrede bij protserige soldaten/fanfare 
uniformen.

Met kindsoldaatjes, de president-directeur-
secretaris-generaal-majoors van de verenigde 
dinges, reuzekes, een handgeknoopt Perzisch 
tapijt, het kanon, de prothesenwals, een 
quadrilledans, brancardiers, vendelzwaaien en 
een vredesduif, of toch de pluimen. 
Om deze keer niet zelf te moeten sterven, 
beschoten we het publiek. Ge weet nooit om 
welke hoek het gevaar loert.

De fanfare van Komen en Gaan vierde de 
Vrede van Gent. 
Voilà … geef er een lap op. Boempatat!

Op de kop af, 200 jaar geleden, in 1814, werd 
in Sint Jan de Deo op het Fratersplein de Vrede 
van Gent getekend door damerikaanders en 
dengelsen. 

Een mooi buurtverhaal, de moeite waard om te 
vertellen en een unieke kans er een draai aan 
te geven. Met Gentse Roemenen, Bulgaarse 
Gentenaren, een Turkse groenteboer en de 
Maltezer van zijn Gentse overbuur. De Vrede 
van Gent. Ghent’in Barışı. Der Friede von Gent. 
La paix de Gand. Paz de Gante.









Een mama van De Mozaïek 
(haar dochter vertaalt):
“Ze zegt dat er veel talen zijn op school, maar dat Turkse 
kinderen met Turkse kinderen spelen, Bulgaarse met Bulgaarse en 
Nederlandse met Nederlandse. En dat het fijn is dat ze nu eens 
kunnen samen spelen.”

uit de radioreportage van Ayla Colman











Hier mijn meest favoriete en hartverwarmende herinnering 
aan de Murga:
Fanfare-weekend in Zele. We repeteren de voorstelling 
‘Vrede van Gent’. Groot tumult en welbekende anarchie 
maar na wat duidelijke bevelen van Dieter stelt iedereen 
zich op in de bosjes. Het is maart dus iedereen verstopt 
zich achter wat schrale takken om z’n opkomst te kunnen 
maken. De trommelaars beginnen en de bonte stoet 
komt tevoorschijn, mensen met vlaggen, mensen met een 
opgerold tapijt hoog in de lucht, reuzen die struikelen over 
de wortels van de bomen, kinderen met protheses in de 
hand en dit alles met de grootst mogelijke ernst. 
Die vrolijke gekte en ontembare geschiftheid heeft me zo 
vaak de slappe lach gegeven. Een zo diverse groep mensen 
die, zodra het fluitje klinkt, zich allemaal overgeven aan een 
geniale gekte. Dat maakt mij zo vrolijk!

Monique, jeugdtheaterhuis Larf!





Een belangrijk aspect van onze fanfare was de ‘scholenwerking’. 
We werkten opeenvolgend met één van de scholen uit de wijk 
voor een korte periode samen. De kinderen en leerkrachten 
leerden trommelen, kostuums of attributen maken. Op het 
schoolfeest, streek heel onze fanfare neer om, en presenteerde, 
samen met de meewerkende kinderen een extra-large 
fanfareshow. 
Resultaat: een recordaantal trotse ouders, massa’s foto’s en de 
kans voor de school om flink uit te pakken.















ik ben gekomen en gegaan
daarna veel twijfel, gemis
en daar was ik weer
gaan en komen

Rudy, slagwerk 





UTOPIA EXPREss
De Utopie bestaat slechts in onze gedachten. 
Het is een luchtkasteel. Maar net als dromen 
en kunst is ze belangrijk als idee, als 
richtingaanwijzer. 
Als kunst dient om mensen samen te brengen, 
te verwonderen, te laten dromen en spelen, 
dan is onze fanfare niet zo ver van die utopie 
verwijderd.

‘Bij de laatste voorstelling, spelend door de 
straten, trof het mij..het zal waarschijnlijk niet 
zo vaak meer gebeuren dat ik honderden 
mensen zie die verrast glimlachend opkijken.’ 
(Bob)

We begonnen onze fanfare ooit, met een 
vertelling over Louiseken, evolueerden naar 
circus en revue met halve verhalen of tableaux 
vivants en eindigden met ceremoniën. Onze 
laatste voorstelling  ‘Utopia Express’ bleek de 
meest abstracte. In plaats van terug te kijken in 
het Gentse erfgoed hadden we zin om vooruit 
te kijken. Radicaal utopisch… een voorstelling 
waarin niemand stierf. Net 500 jaar nadat 
Thomas More zijn boek schreef.

Met ‘Utopia Express’ naar een andere wereld. 
Alles verandert. Alles beweegt en transformeert. 
Fantasie speelt een vrij spel. 
Een komen en gaan, van vreemde, bonte 
wezens die lijken te interageren met elkaar.

Het werd een associatieve voorstelling. 
Aan het publiek om de kleurrijke beelden 
te interpreteren. “Tik Tak op LSD”.  De 
verbeelding, het veranderlijke, het nieuwsgierig 
zijn naar wat we niet kennen of niet begrijpen. 





Wat een grote eer! Wij mochten met 
onze klas het gezellige Winterlichtfeest 
in januari 2016  openen, samen met de 
MURGAfanfare, onder leiding van Dieter, 
Bob en Leen.
Wij leerden trommelen, dansen en gekke 
figuren knutselen.
En dan…. de grote dag! Het werd wat 
donker. De spots gingen aan. Wij trokken 
onze gekste kostuums aan en toonden 
wat we allemaal geleerd hadden in de 
trommellessen.

“Het leukste schoolfeest ter wereld”
“Ik was in het begin wel een beetje 
verlegen...”
“Alles gaat goed en op het einde van het 
optreden ontploffen er confetti-ballonnen 
en barst een groot applaus los, speciaal 
voor ons.”
“Het was net alsof wij een echt orkest 
waren …”
“Na het schoolfeest ben ik ook echt 
beginnen trommelen bij de fanfare.”
 

Lander, leerkracht De Mozaïek  
en de leerlingen











Mijn zus werkt in school De Mozaïek.
Door haar ben ik bij de fanfare terecht 
gekomen. 
Zij heeft mij ingeschreven omdat ik graag 
met muziek bezig ben. 
In de fanfare mocht ik trommelen en 
optreden.
Ik vond het gezellig. Ik leerde er veel 
mensen kennen. 
Ik voel mij goed bij de Murga en ik leerde 
veel bij van Dieter en Engelberg.
We maakten er plezier en ik voelde me er 
gelukkig.

Ik moet nu wel stoppen omdat de fanfare 
niet meer bestaat.
Spijtig dat het gedaan is. Mijn hart doet 
pijn, ik loop er niet goed van. 
Ik zal jullie missen…
Misschien begint de Murgafanfare wel 
opnieuw? 
Dat is mijn grootste wens.

Vincent, roffelaar

















Engelbert was groot, lief en had 
een leuke baard. Hij heeft mij leren 
trommelen. 
Ik speelde daar met kinderen 
waarmee ik op school niet speelde. 
Toen ik in de eerste leefgroep zat kon 
ik ook al meedoen. 
Samen met Lucia op een blokje 
kloppen.
Ik was graag ook eens acteur geweest.
Het zag er wel leuk uit wat die 
allemaal deden met die pakken. 

Dat de trommels zo zwaar waren, was 
soms niet zo leuk.
De volgende fanfare mag op een 
hoverboard zijn.
Later ga ik een nieuwe fanfare 
oprichten.

Gust, trommelaar







MURGA BELGIë
Een murga is een Latijns-Amerikaanse straat- of 
podiumfanfare, die specifieke aandacht schenkt 
aan vier elementen: muziek, dans, gesproken 
of gezongen woord en kostuums. “Murga” 
is tegelijkertijd het woord voor het specifieke 
muziekgenre als voor de band die het uitvoert. 
Murga’s zijn heel populair in Argentinië, 
Uruguay, Colombia, Brazilië, Chili, Panama en 
Mexico... maar ook in Europa.

De eerste Belgische murga’s werden in 2006 
opgericht in Antwerpen, op initiatief van de 
ingeweken Argentijn Gerardo Salinas. 10 jaar 
na de vliegende start waren er 8 murga’s actief: 
in Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Heist-
op-den-Berg. 

Elk jaar is een grote parade. Wij waren twee 
maal trotse gastheer van het grote murga-circus. 
Met heel veel graagte en dank.

We zijn de grote murga-familie erg genegen en 
danken hen voor de grote support en inspiratie. 
Welgemeend!





ABC VAN KOMEN & GAAN
DRÓGEN HÁRING  droog bijv. naamw. 
[droog] haring zelfst. naamw. [ha·ring]
Voedsel voor de armen in de eerste voorstelling  
van de Fanfare van K&G.  Niet zeer gesmaakt, 
wel zeer welkom in de donkere dagen van het 
schippersleven in het industriële tijdperk.
Evenals “bóterhám met sprót”, “pástinaa...ààk 
met sprúítjes” en “tótjéspáp” vaak gescandeerd 
ritme.

ENGELTJES zelfst. naamw. [en·gel·tjes]
Kleine godsboden, schatjes. Tijdens ‘Het 
Lammeken Gods’ werd dit de roepnaam voor 
de dansers van de fanfare. Met zwier en zwaai, 
dan weer ingetogen en devoot. 
 
FANFAREKOPPEL zelfst. naamw. 
[fan·fa·re·kop·pel]
In één decennium slechts één fanfarekoppel, 
maar wat voor één: Chris (aka De Blauwe Man, 
De Sleper en de Goeroe), twee meter en een 
beetje... 
en Sabrina (aka kostuumkunstenaar) van 
anderhalve meter groot. Zij danken de Fanfare.  

ANNIE OAKLEY eigenn. [an·nie]  [oak·ley]
Annie Oakley, de schrik van het Wilde Westen, 
‘t lief van Bill, schiet ballonnen, sigaret en 
kindjes met vliegend gemak de verdoemenis in. 
Tromgeroffel. Tamara.

BUFFELEN werkw.  [buf·fe·len]
Vleselijke actie voor vrouwelijk acteur tijdens  
‘Nen Vuilen Avond’ in ‘Vooruit’. 
Erotisch getinte scene voor de matuurdere 
spelers van de Fanfare van K&G. 
 
CLOACA zelfst.naamw. [clo·a·ca]
Gecombineerde darm- en urine-uitgang bij 
bepaalde diersoorten. 
Door de Fanfare van K&G gebruikte term voor 
het ‘gat’ in de plastieken wereld van Utopia. 
Ook wel vulkaan of oog van de wereld 
genoemd.



GEDROCHT zelfst. naamw. [ge·drocht]
Op de markt beschimpten gedrochten hun 
publiek en maakten zich vrolijk over de 
hypocrisie van de maatschappij. De bouffons 
zijn cynische ‘stadsnomaden’, marktkramers die 
tegen elkaar opbieden. Onder den toog. Tegen 
een schappelijk prijsje. De nagel van Jozef, een 
Stevie-wonderbril, het maagdenvlies van de 
heilige maagd, de tien geboden voor de prijs 
van één, bloed, zweet en tranen of onschuldige 
kinderzieltjes.

HOU DE VIS VOCHTIG uitdrukking/
zegswijze  [voch·tig]
Slotzin die veelvuldig gebruikt werd bij het 
verzamelen, het ontmoeten, het begroeten, 
het weerzien, het afscheid nemen, na het 
groeten en tijdens de productie ‘Louiseke, een 
schipperswals in drie bedrijven’. Voornamelijk 
om het postverkeer en de communicatie met het 
wijkcentrum mee af te sluiten. 

I  letter  [ie] 
In tien jaar werden vaak filosofische kwesties 
aangekaart. Enkele van de frappantste… “Wat 
draagt een reuzin onder haar jurk?” “Hoe gaat 
dat nu, dat buffelen?” “Waar is mijn gat?”
Of in Utopia, waar de acteurs een letter-
hoofddeksel droegen... “Hoe loopt de letter ‘i’?“   

JONG bijv. naamw. [jong]
Het jong volk. De werking van de fanfare startte 
vanuit de vier wijkscholen in de wijk Sluizeken-
Tolhuis-Ham. Kinderen werden aangesproken 
om mee te trommelen, mee te dansen. Tot het 
einde waren zij de motivatie om dit project te 
laten doorgaan.

KORT ROFFELKE VINCENT  uitdrukking/
zegswijze  [vin·cent]
Vaak gescandeerde slogan om ‘gaten’ op 
te vullen. Een trommelaar waar je altijd op 
kon rekenen. Misschien wel de liefste van ons 
allemaal?

LOUISEKE  eigenn. [lou·i·se·ke]
De reuzin uit de eerste productie, die bij het 
eerste optreden nog Mathilde heette. 

Waarom huil je kleine Louise?
Elke zeeman trekt toch weer naar zee.
Ach, wat denk je, kleine Louise.
Want dit afscheid valt ons ook niet mee.
Op de golven zullen wij aan hem denken.
Wanneer de wind ruist als zachte muziek.



MOMBAKKES zelfst. naamw. 
[mom·bak·kes]
Afkomstig van mom + bakkes: (bizar) masker. 
(1649) 
Naast de Neuze, Anthonie van d’Industrie 
en Allo Micro paradeerde het prompte volk 
met verwrongen gezichten in colonne door 
de straten. De maskers en figuren waren 
geïnspireerd door personages uit de commedia 
dell’arte. 

NANCY eigenn. [nan·cy]
koosnaampje voor den buffel uit Buffalo Bill. 
Ze werd aangekondigd als … de grazende 
grasmaaier, de heupwiegende verleidster van 
de steppe.

O tussenwerpsel [o]
uitdrukking van verwondering veel gehoord als 
onze straattheater-fanfare langs ging.

PARKEERPLAATS zelfst. naamw. 
[par·keer·plaats]
Parkeerplaats vinden voor een bus is niet 
gemakkelijk en hem laten draaien te midden 
van de Dampoortstraat al helemaal niet!

QUOTE zelfst. naamw. [quo·te]
“Kostuums maken is kinderspel. Ze iemand laten 
aantrekken, da’ s veel moeilijker!” (Bob)

ROERGANGSTERS zelfst. naamw. 
[roer·gan·gster]
Afgeleid van ‘roergangers’: mannen of 
vrouwen aan het roer, meestal matrozen of 
een kwartiermeester. Geuzennaam voor de 
trommelaars van de eerste show. De ritmesexy 
van dansgroep ‘The Sailing Brides’.

SINT-BAAFS eigenn. [sint·baafs]
Hoofddeksel in de vorm van een kathedraal, 
gebruikt tijdens de Lammeke Gods-show. Sint-
Baafs wordt ook wel ‘het hart van de stad’ 
genoemd. 
We speelden er dan ook meermaals.
Andere populaire hoofddeksels: emmers, 
sjakosjen, vuilbakjes, bh, bloempotten, …
   
TITTIE FREEZE eigenn. [tit·tie]  [free·ze]
Bekend fanfare-ritme. Heel eenvoudig aan te 
brengen en te spelen.  
ta   ta   titi   titi   tiritiri   tiritiri   taaaa. 
Niet dubbelzinnig op te vatten, net als 
’Fluitmuziekske’, ‘Willy Willy’, ‘Rampetampe’, 
‘Prothesewals’ en ‘Vooruit met de fluit’. 



UITSMEREN scheidbaar werkw. 
[uit·sme·ren]
Wat we deden met ontstekingsremmende 
zalf. Een middel dat blijkbaar alle ex-fanfare-
reuzendragers namen. Reuzendrager bij de 
fanfare geen job om licht op te nemen ! En 
toch… om zo verborgen onder buffelvel tussen 
een klein spleetje de reacties van de mensen, 
jong en oud, te kunnen zien… onvergetelijk de 
max.

VLADSKI VLO uitdrukking/zegswijze  
[vlad·ski]  [vlo]
Tijdens de officiële plechtigheid  van de Vrede 
van Gent oreerden de twee minister-president-
directeur-secretaris-generaal-majoors van de 
verschillende natiën in nonsenstaal tegen het 
voetvolk. Algehele verwarring met een schone 
oorlog als resultaat. Vladski Vlo is een van de 
meest begrijpbare zinsneden.

WIJVENBAARD zelfstandig naamw. 
[wij·ven·baard]
De Fanfare populariseerde snorren en baarden 
lang voordat hipsters ons idee stalen. De 
vrouwenbaard werd gepopulariseerd door 
Leentje, aka de Baardvrouw in vrijwel elke 
show. Een look die zich maar enkelen kunnen 
permitteren.

X-RATED Engels  [x-ra·ted]
Op uitnodiging van Radio Modern speelden 
we in 2010, in De Vooruit, tijdens ‘Nen Vuilen 
Avond’ een burleske voorstelling met de 
volwassenen van de fanfare. De striptease van 
Louise was een hoogtepunt waarbij haar rieten 
skelet menig genieter deed likkebaarden.

YEEHAW tussenwerpsel  [ji·ha]
Yeehaw of Yee-haw is een tussenwerpsel dat 
vreugde of uitbundigheid uitdrukt. Het wordt 
geassocieerd met rednecks en cowboys. 
Veelvuldig gebruikt als stopwoord bij ‘Buffalo 
Bill’ als het scenario van de pupiter waaide. 

ZWAREN VOET  zwaar bijv. naamw. 
[zwa·ren] voet zelfst. naamw. [voet]
Dieter, met zijn voet in een emmer, de stoet van 
Louiseken leidend. Gebaseerd op het betere 
dadaïstische Bauhauswerk, mocht ge denken 
dat we alles uit onze neus hebben gepeuterd.



MET DANK AAN …

Plusminus 40 deelnemers;  ‘de harde kern’ 
die jaren aan een stuk het beste van zichzelf 
gaven. Sommige bleven een paar jaar, anderen 
deden de volledige 10 jaren uit. De rotsen in de 
straattheaterbranding. 
Een staande ovatie, eeuwigdurend handgeklap, 
een medaille voor blijmoedigheid en levenslust 
… zonder jullie was niks mogelijk.
40

Plusminus 10 occasionele spiksplinternieuwe, 
kakelverse deelnemers die we elk werkjaar 
mochten verwelkomen. Ze kwamen en gingen. 
10 x 10 (jaar) = 100.

Gemiddeld 2 klassen per jaar die we bezochten 
om de school eens goed op zijn kop te zetten 
door samen een voorstelling te maken.
2 x 15 leerlingen = 30 x 10 (jaar) = 300

de achterban

Vóór een optreden met de fanfare kwamen 
telkens die zweethandjes: ...

Zouden er genoeg deelnemers opdagen zodat 
we de voorstelling volledig konden spelen?  Wie 
was er die keer nieuw? 

Elke keer flippen edoch… wonderlijk genoeg... 
geen enkele keer volk te weinig.

Bij de fanfare kon je op elk moment aansluiten, 
had je gerepeteerd of niet, ‘talent’ of niet. 
Goesting was het enige dat telde (en u volledig 
kunnen smijten om de paljas uit te hangen).

Dus toch maar extra kostuums en trommels 
aanslepen voor ‘late beslissers’ of ‘nieuw 
aangewaaiden’.



Een ruwe schatting van de helpende handen 
achter scène wordt moeilijker … veel schoon 
volk die sjaals breiden, een naakt-Eva-kostuum 
haakten, honderden epauletten (ja, die mensen 
aan ‘t Neuseplein waren we uit het oog 
verloren, na een paar maanden hadden ze 
flink hun best gedaan) en poppengezichten 
borduurden , de occasionele catering, de 
logistieke ondersteuning (bind eens een reus 
op het dak van je auto !), papier-maché-lagen-
leggers, poppen-ophangsysteem-bedenkers, ... 
40 (gepolijst geschat)

Dus....

een dikke merci, duizend kussen, 
klaroengeschal, tromgeroffel, veel bombarie 
voor 
ongeveer/plusminus/gemiddeld/een ruwe 
schatting 
480  deelnemers die doorheen die we 10 jaar 
mochten verwelkomen in onze fanfaristische 
gekte!
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