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-7 C° is zelfs voor Gents bekendste dakloze te koud

Antoon opgenomen in ziekenhuis
Na zijn verwijdering voor het
Ibis-hotel in de Nederkouter,
had Antoon een onderkomen
gevonden in een tramhokje,
iets verderop.

GENT

voelde. Hij ging vrijwillig mee
naar een ziekenhuis, waar hij onderdak voor de nacht kreeg.
“Het is koffiedik kijken hoe lang
hij daar zal willen blijven”, aldus
de schepen. “Maar al wil hij maar
enkele dagen blijven, tot de temperaturen weer boven nul geraken, dan hebben we misschien
Zakman is niet alleen de be- toch het ergst denkbare vermekendste Gentse dakloze, hij is den.”
ook de meest eigenzinnige. “Antoon is een van de weinige zorg- Slaapplaatsen genoeg
vermijders in Gent: dat zijn daklozen die alle hulp weigeren”, Zakman moest vorige vrijdag
zegt de bevoegde schepen Rudy nog van de politie zijn pleisterCoddens (SP.A). “Er is hem al plaats voor het Ibishotel in de
verschillende keren een kamer Nederkouter vrijmaken. De alaangeboden maar hij weigert die maar uitdijende zee van zakken
steevast. Hij heeft ooital enkele rond hem maakte het passanten
keren onderdak gekregen maar, onmogelijk om op de stoep te
hoe vreemd het ook mag klinken, blijven.
dat deed hem meer kwaad dan In de nacht van maandag op
goed, vooral op mentaal vlak. In dinsdag waren 83 van de honderd
ieder geval laten we Antoon niet bedden in de nachtopvangcentra
in de steek. Straathoekwerkers ingenomen. “Niemand hoeft in
maar ook zijn huisarts en fami- Gent buiten te slapen”, aldus de
lieleden houden permanent een schepen. “En als er toch een tekort aan bedden zou zijn, hebben
oogje in het zeil.”
Maandagavond gaf Antoon bij we een akkoord met een hoteleieen temperatuur van -7 graden genaar om daklozen in zijn hotel
toch aan dat hij zich niet lekker te laten overnachten.” (gn)
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27 jaar al slaapt Antoon, beter bekend als Zakman, onder de Gentse blote hemel.
Maandagavond liet hij zich
voor het eerst in vele jaren
overtuigen om de nacht onder een dak door te brengen.

Heeft Gent nóg een grote
concertzaal nodig?
GENT

In het Wintercircus op de
Krook opent volgend jaar
een nieuwe concertzaal
voor zo’n vijfhonderd toeschouwers. Maar heeft de
stad ook nood aan een nog
grotere concertzaal? Open
VLD-schepen van Cultuur,
Sami Souguir, laat het onderzoeken. “Ik wil hier
voor eens en altijd een antwoord op.”
Het stond op het wensenlijstje van zijn eigen Open
VLD bij de verkiezingen in
2018: de bouw van een nieuwe concertzaal in Gent, voor
1.200 toeschouwers. Maar is
zo’n zaal eigenlijk wel nodig?
Nu Sami Souguir schepen van
Cultuur is, wil hij het “voor
eens en altijd” laten onderzoeken.
Een ‘masterplan’ over de
staat en de toekomst van de
culturele infrastructuur in
Gent moet onder meer antwoord bieden op de vraag
naar concertzalen in de stad.
Volgend jaar opent in de kelder van het vernieuwe Win-

tercircus een nieuwe concertzaal voor pop- en rockconcerten, met plaats voor
zo’n vijfhonderd toeschouwers.

Loch Ness
De vraag naar een nog grotere zaal komt vaak terug, vooral voor grote dans- en
muziektheaterproducties.
“Het is als een monster van
Loch Ness dat telkens weer
de kop opsteekt”, zei schepen
Souguir maandag in een commissiezitting van de Gentse
gemeenteraad. “Ik wil daar
voor eens en altijd een onderbouwd antwoord op krijgen:
is die behoefte er, ja of neen?”
Het masterplan moet ook
bekijken of er in de wijken en
deelgemeenten nog nood is
aan extra zalen. “Het is de bedoeling om een kader te creëren voor toekomstige investeringen in de culturele infrastructuur”, zegt Souguir. Ook
kerken die leeg komen te
staan, worden bekeken als
mogelijke locaties voor culturele activiteiten. (bst)
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Het An Pierlé Quartet mag vanavond in de Handelsbeurs eindelijk
zijn nieuwe plaat live aan het publiek voorstellen.

Na een periode vol pech neemt An Pierlé de draad weer op

“Deze plaat is een antigif
tegen deze donkere tijd”
GENT

AN PIERLÉ

An Pierlé heeft lang moeten op wachten op een
nieuwe plaat en bijhorende
tour. Maar ondertussen is
Wiga Waga uit en na lovende recesensies kijkt ze volop uit naar het releaseconcert, vandaag in de Handelsbeurs. Daar staat ze
met haar echtgenoot-producer-muzikant Koen
Gisen en twee jonge muzikanten met wie ze het An
Pierlé Quartet vormt.

MUZIKANTE

RUDY TOLLENAERE

Het waren voor iedereen donkere tijden en An Pierlé en
echtgenoot Koen Gisen kregen
meer dan hun deel. De zangeres
was nog niet goed en wel genezen verklaard van borstkanker
of daar kwam corona waardoor
de geplande concerttournee
herhaaldelijk moest worden
uitgesteld. Tot overmaat van
ramp maakte Koen enkele
maanden geleden een val van
zijn paard en hield daar een gebroken bekken en schouder
aan over.
In welke mate woog dat allemaal op jullie plaat?
An Pierlé: “Ook al weet je niet
vooraf wat er zal gebeuren, ik
ga ervan uit dat je van alles wat
er op je pad komt met veel positivisme vooral het beste moet
meenemen. En als je dan al iets
mag doen, dan doe je dat met
des te meer plezier.”

“We spelen gewoon
graag samen en we
evolueren steeds meer
naar minder ego”
nist Hendrik Lasure en drummer Casper Van De Velde van
het jazzduo SCHNTZL, dat is
voor mij een vonk die iets
nieuw doet ontstaan.”
Jullie kenden elkaar al van
een samenwerking voor de
musical ‘Sylvia’, Koen is ook
de producer van de plaat
van SCHNTZL.
Koen Gisen: “An wou eigenlijk gewoon met drummers
werken. En we wilden ook dat
An meer zou improviseren.”
Hendrik Lasure: “Ook voor
ons was het eens iets helemaal
anders. Werken rond een nummer waarin wordt gezongen.
Onze muziek moest niet op
zichzelf staan, we konden ons
scharen achter een tekst en een
vocalist.”

Die gasten van SCHNTZL
hadden jullie kinderen kunnen zijn. Waren er geen momenten dat jullie schrik
hadden dat ze jullie sound
zouden inpikken?
An: “Helemaal niet. Wij
wilden
hun
sound mengen
Waar plaats je ‘Wiga Wiga’ met die van
in je carrière?
ons.”
An: “Het is een nieuw begin. Koen: “EigenMuziek maken met het An lijk is het bijna
Pierlé Quartet, en dus met pia- omgekeerd. Wij

hadden al twintig jaar een
sound. Het probleem was soms:
hoe breken we daar nu eens
uit?”
An: “We spelen gewoon graag
samen en we evolueren steeds
meer naar minder ego. Dan kan
de situatie ontstaan dat ik een
basissong maak en, zodra we
beginnen te spelen, die song de
kapstok blijkt waaraan we dingen kunnen ophangen. Er is
dan de lijm van de stem die er
als een glazuurtje overheen
ligt.”
Hendrik: “Op de plaat hebben
we de nummers op één manier
opgenomen maar live kunnen
we daar veel vrijer mee omgaan. We weten wat we gaan
spelen, we kennen de melodie.
Maar de eerste noot wordt gespeeld en vanaf dan wordt er
een draad gesponnen. Je werkt
vanuit wat er net is gebeurd.
Elke keer opnieuw een draadje
spinnen.”
Veel muzikanten zien hun
muziek niet graag in vakjes
gestopt. Hoe zouden jullie
jullie muziek omschrijven?
An: “Mensen mailen mij dat
het een plaat is die je misschien
twee keer moet opzetten en die
ja na een derde luisterbeurt
niet meer uit je hoofd krijgt.
Dat is fijn om te horen. Er zit
heel veel licht in deze plaat,
heel veel leven, ik vind het echt
een antidotum tegen deze donkere tijden.”
INFO
An Pierlé Quartet stelt zijn nieuwe plaat ‘Wiga Waga’ voor,
vanavond om 20.15 uur,
live in de Handelsbeurs.
Tickets: www.soundofghent.be

