
4 KEMPEN VRIJDAG 24 JANUARI 2020

Jo Hermans hoort bij de
meest bedrijvige muzikanten
van België. De trompettist uit
Tielen, genomineerd voor een
MIA in de categorie Beste
Muzikant, toont zich de ko-
mende maanden op diverse
podia in de meest uiteenlo-
pende gedaanten. Zo vermeldt
zijn agenda tv-shows als The
Voice Senior en The Voice
van Vlaanderen, de muzikale
theatertournee Jukebox 2020,
een tournee met Clouseau,
Sportpaleisshows met Niels
Destadsbader en concerten
met Daan, Mauro Pawlowski
en de Callboys. 

Dat alles moet eerst even wij-
ken voor zijn gloednieuw ei-
gen project: The Great Belgian
Songbook. 

Van Brel tot Angèle

Het kwartet gaat “met
schwung, lef, enthousiasme en
humor” aan de slag met alom
bekende en enkele vergeten
klassiekers aan de slag. Van Je
me suis souvent demandé van
Bobbejaan Schoepen, Chan-
sons pour des vieux amants
van Jacques Brel en Tombe la
neige van Adamo over Breath-
less van Viktor Lazlo en Suds
and Soda van dEUS tot Broad
Daylight van Gabriel Rios,

Habibi van Tamino en Je veux
tes yeux van Angèle. 

“We hebben gezocht naar
songs waarvan onze bezetting
iets nieuws kon maken. Som-
mige interpretaties zijn bijna
letterlijk, andere zijn drasti-
sche bewerkingen. Het gaat
breed, van jazzy tot funky en
van ingetogen tot heel uitbun-
dig”, zegt Jo Hermans. Of zo-
als Jan Delvaux het promoot:
“The Great Belgian Songbook
is een schoonheidskuur voor
Belgische evergreens en ver-
geten parels. Een concert dat
verrast, vibreert en vervoert.”

In Turnhout trapt Hermans’
viertal zaterdag de concert-
reeks van The Great Belgian
Songbook af. In eerste instan-
tie vermeldt de planning een
tournee door Vlaanderen met
tien haltes en een bijbehoren-

de cd die op 31 januari ver-
schijnt. 

“Op tournee vervangt Dré
Pallemaerts van Novastar
drummer Marc Bonne. Veel
concerten zijn al uitverkocht.
Best straf, want het is instru-
mentale muziek, maar wel
met wat herkenningspunten.
Bij de try-outs merkten we dat
mensen het tof vonden om te
raden welk nummer we tel-
kens speelden”, zegt Her-
mans.

Jo Hermans is zo in zijn nop-
jes met het project dat hij
hardop droomt van een inter-
nationale toekomst voor The
Great Belgian Songbook. “De-
ze tournee is nog maar het be-
gin. Ik zie dit echt als iets dat
de komende jaren kan blijven
bestaan. De bedoeling is dat
we hiermee cd’s blijven ma-
ken en optreden. Aan materi-
aal is er geen gebrek. Dit ver-
haal is dus nog lang niet uit-
verteld. Heel graag wil ik met
The Great Belgian Songbook
naar het buitenland trekken.
Zo zou ik Belgische muziek
ook buiten onze grenzen kun-
nen promoten.”

INFO
The Great Belgian Songbook: première 
25/01 in CC de Warande, Turnhout, ook 
20/03 in Schouwburg Rex, Mol. 

Trompettist Jo Hermans stelt The Great Belgian Songbook voor

MIA-genomineerde wil Belpop 
naar buitenland brengen
Wat Jacques Brel, Adamo 
en Bobbejaan Schoepen 
gemeen hebben met dE-
US, Gabriel Rios en Tami-
no? Hun oeuvres bevat-
ten hits die Jo Hermans 
ondertussen een bolwas-
sing heeft gegeven. Een 
kwartet rond de Tielense 
trompettist gaat zaterdag 
in de Warande in premiè-
re met The Great Belgian 
Songbook, een show die 
Belpopklassiekers de-
monteert en op een ande-
re manier weer ineenzet.

TURNHOUT 

W Trompettist Jo Hermans brengt een show waarin ze Belpopklassiekers 
demonteren en op hun eigen manier terug ineenzetten.GUNTER JACOBS
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JAN DELVAUX
BELPOPEXPERT

"The Great Belgian 
Songbookis een 
schoonheidskuur voor 
Belgische evergreens 
en vergeten parels  "

Uitgeweken koppel valt in 
prijzen met Portugese B&B

Tien jaar geleden verkochten
Louis en Heidi Mast muziek-
café Meulenberg in Mol-Mil-
legem en verhuisden ze naar
Portugal. “We gingen vroeger
jaren met vakantie naar Por-
tugal en zijn verliefd gewor-
den op het land”, zegt Louis
Mast. “Omdat we geregeld
vrienden op bezoek kregen,
kwamen we op het idee om
een bed and breakfast op te
starten. Daarom openden we
zeven jaar geleden Casa Dois
Mastros, of ‘het huis van de
twee masten’. De naam ver-
wijst naar het feit dat Heidi en
ik dezelfde familienaam heb-
ben. Casa Dois Mastros ligt in
de Messines de Cima, een ge-
hucht van São Bartolomeu de
Messines in de Algarve.” 

Al snel groeide de B&B van
Louis en Heidi uit tot een van
de beste accommodaties van
de Portugese Algarve. “Onze
gasten leren ons via verschil-
lende reissites kennen en ge-
ven daarop eigenlijk altijd po-
sitieve commentaren”, zegt
Louis. “Een van die websites

is Zoover, die jaarlijks pu-
blieksprijzen toekent aan de
best gewaardeerde accommo-
daties in Europa. Daarvoor
moet je wel minstens vijftien
besprekingen van bezoekers
hebben. Omdat we in 2019 dat
aantal ruimschoots haalden,
hebben we ons voor het eerst
kandidaat gesteld voor de Zoo-
ver Awards.”

Veel troeven

De prijzen van 2019 werden
onlangs uitgereikt. Casa Dois
Mastros scoorde 9,8 op 10,
waardoor de B&B een Golden
Zoover Award in de wacht
sleept. “We zijn natuurlijk
ontzettend blij met deze waar-
dering”, zegt Louis. “Heidi en
ik geven elke dag het beste van
onszelf om een optimale ser-
vice en kwaliteit te bieden, zo-
dat onze gasten een volmaakte
vakantie kunnen beleven. Dan
is het leuk dat dit wordt be-
loond. Onze B&B heeft na-
tuurlijk veel troeven. Zo is Ca-
sa Dois Mastros vrij centraal
gelegen in de Algarve, waar-
door alles in de regio vlot bin-
nen bereikbaar is voor onze
gasten. Ze kunnen ook genie-
ten van een prachtig panora-
misch uitzicht. We beschik-
ken over drie kamers met een
totale capaciteit van negen
gasten. Ons seizoen loopt
vooral tussen maart en no-
vember. Het werk is natuur-
lijk niet te onderschatten,
maar we doen het heel goed.”
(mto)

Louis en Heidi Mast uit Mol, 
die zeven jaar geleden hun 
bed and breakfast Casa Dois 
Mastros in de Portugese Al-
garve openden, vallen nu in 
de prijzen. De B&B wint een 
Golden Zoover Award met 
een beoordeling van 9,8 op 
10. “We zijn blij, want we 
geven elke dag het beste van 
onszelf”, zeggen de uitba-
ters vanuit de Algarve.

MOL 

W Heidi en Louis Mast zijn blij met hun Zoover-beoordeling van 9,8 op 10. 
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gebruikmaken van de zaal.”
Op de gemeenteraad van
maandag staat een agenda-
punt over de DBFM-opdracht
voor het oprichten van een
cultuurhuis. Dat wil zeggen
dat de stad een partner zoekt
die het gebouw uittekent,
bouwt, financiert en onder-
houdt. Die formule wordt ook
gebruikt voor Sportoase Stede
Akkers. De private partner
krijgt een jaarlijkse vergoe-
ding van de stad. Aan de ach-
terkant van zaal Pax hebben
jeugdverenigingen KSA, KSJ
en Plussers hun lokalen. Eer-
der raakte al bekend dat in het
park Den Dijk in de Gelmel-
straat een nieuw gebouw
komt om de verenigingen te
huisvesten.  (ram)

De voorstellingen die het ge-
meenschapscentrum van
Hoogstraten programmeert,
vinden plaats in de Rabboeni-
zaal van de Spijkerscholen. In
de vorige legislatuur is een
studie gedaan naar mogelijke
locaties voor een eigen cul-
tuurhuis. Het stadsbestuur
heeft een voorkeur voor zaal
Pax, maar wil er nog niet veel
over kwijt. “We zitten in de fi-

Zaal Pax ruimt plaats voor cultuurhuis
De realisatie van een cul-
tuurhuis in Hoogstraten 
komt een stap dichterbij. 
Het stadsbestuur onder-
handelt met het bisdom en 
de kerkfabriek over zaal 
Pax in de Dokter Versmis-
senstraat als locatie.

nale fase van de gesprekken
over een erfpachtregeling
over de site van zaal Pax”, zegt

schepen van Cultuur Arnold
Wittenberg (Hoogstraten
Leeft). 

“Wanneer alles in kannen en
kruiken is, komen we met
meer nieuws naar buiten. Ook
over de verenigingen die nu

ARNOLD WITTENBERG
SCHEPEN VAN CULTUUR

“Wanneer alles in 
kannen en kruiken is, 
komen we met meer 
nieuws naar buiten”

HOOGSTRATEN 

W De onderhandelingen over zaal Pax zitten in een eindfase. 
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