
Programma van morgen:

14.00  Kindermiddag
20.00 TP Back to back DJ Battle
21.00 HP Nardys
22.00 TP Back to back DJ Battle
22.30 HP Lange Frans & Baas B Live
  feat. Ninthe
23.30 TP Kraak & Smaak Live
01.00  Afterparty in Ambiani
  mmv Kraak & Smaak
PL=plein, HP= hoofdpodium

Op ’t laatste nippertje is het Ward gelukt om 
toestemming te vragen + krijgen van aanstaande 
schoonvader. Dus gelukkig kan het doorgaan.

Vanwege de oplopende spanningen had Ward ’n 
paar sigaretjes opgestoken hetgeen leidde tot de 
eerste echtelijke teleurstelling. Of stoppen met 
roken of stoppen met trouwen. De keus was voor 
Ward niet moeilijk... en de bruiloft kon doorgaan.
De Voetskes zijn nog stevig bezig geweest om roet 
in ’t eten te gooien maar de Voortjes zijn sterker en 
Wardje gaat lekker trouwen met ‘zijn’ Marjolein om 
19.30 uur.

En iedereen mag bedenken + doen wat ze willen, 
maar het is hun dag, hun feestje!!
Dat ze mogen genieten van deze prachtige dag en 
van elkaar voor de rest van hun leven.

Jaja, Ward gaat trouwen!

Kunst in de maak - donderdag 28 juli, 14.00 u.

Bedankt veur die bloemen
Wij willen Bloembinderij Clemens heel hartelijk 
bedanken voor hun gulle bijdrage aan de bruiloft 
van Ward.

Interview: Antwerp Gipsy Ska 
Orkestra
De tweede dag van de zomerfeesten was een dag om te dansen. Nadat de eerste band de hoofden aan het 
wiegen bracht kreeg de tweede band het voor elkaar om de heupen ook te laten wiegen. De mannen van het 
Antwerp Gipsy Ska Orkestra brachten een vlotte mix ten gehore van ska gemengd met de oude zigeuner 
invloeden uit de Servische regionen. 
Ik heb vlak na de show even gebuurt met de zanger van het gezelschap, tijdens zijn gebruikelijke sjekkie 
na het optreden. Ze speelden voor het eerst voor een Nederlands publiek en zagen het als een uitdaging om 
‘die stugge Hollanders’ op te zwepen. Hij vertelde dat ze als nieuwe band nog aan het zoeken waren om de 
perfecte opbouw te vinden in de set. Het Bladelse publiek had er geen moeite mee en ging volledig uit zijn 
dak. 
Hij vertelde over zijn verleden bij verschillende fanfares en zigeuner orkesten, daar is zijn liefde voor 
zigeunermuziek ontstaan. Hij is toen op zoek gegaan naar een band die de passie voor de zigeunermuziek 
kon combineren met zijn eerste liefde, ska. Het resultaat was gisteravond te horen. 
Als band zijn ze uniek in Europa. In New York en omstreken is de Gipsy-Ska al bekend maar in Europa is er 
nog niemand die het aangedurfd heeft. Dat alle stijlen zo goed in elkaar overvloeien, komt waarschijnlijk door 
de vele nationaliteiten in de groep: de band is een internationaal gezelschap met leden uit België, Kosovo, 
Frankrijk, Chili en Argentinië.
Nadat de zanger terug is gegaan naar de kleedkamer ‘betrap’ ik ze erop dat ze na de show gewoon doorgaan. 
Uit de kleedkamer kwam verontrustende herrie van stampvoeten en slaande handen. Toen ik door het raam 
keek zag ik alle 8 de mannen in een cirkel staan terwijl ze akoestisch aan het musiceren waren. De monden, 
handen, voeten en alle andere gebruikte voorwerpen gaven de gespeelde zigeunermuziek de sfeer die er 
bij hoort. Misschien iets om volgend jaar op het hoofdpodium een paar bekers en wat zigeuners neer te 
zetten? 

Luuk Smets

Een rondje kroegen 
tijdens de Zomerfeesten

Wist je dat je tijdens de Zomerfeesten een 
kroegentocht kunt houden? En dat je met deze 
tocht nog korting kan krijgen op een t-shirt ook? 
Deelnemende cafés zijn ’t Carillon, D’n Bel, In de 
Gouwe Geit en Ambiani. Wil je meer weten, vraag 
ernaar bij de cafés of op de Zomerfeesten.

Last minute sponsors 
Op het laatste moment nog bereid zijn om een 
steentje bij te dragen aan de Zomerfeesten, daar 
houden we van. We zijn daarom heel dankbaar voor 
Bakkerij van Heeswijk, die ons gratis iedere dag alle 
overgebleven broden heeft gedoneerd, zodat de 
Zomerfeesten-vrijwilligers de broodnodige energie 
op kunnen doen. Ook willen we groenteboer Jansen, 
Slagerij Baselmans en de Albert Heijn bedanken, die 
ons 10% korting geven op alle boodschappen.

EHBO’ERS GEZOCHT!
Voor de zondagmiddag en –avond zijn wij nog 
dringend op zoek naar bevoegde EHBO’ers. Dus als 
je een EHBO-diploma hebt en je vindt het leuk om 
ons te helpen, geef je op bij de infokeet.




