Info – Zotte Zomer Bis
elke dag een livestream op : www.beleefhet.be/zottezomerbis

CC De Ververij, in samenwerking met Dienst Evenementen Stad Ronse, organiseert deze
gestreamde concerten om de cultuursector en de artiesten een hart onder de riem te
steken.
Volgende week, 4 en 5 september, starten de eerste live concerten opnieuw. Steun de
sector: https://www.live2020.be

Donderdag 27/8 - 20u - vanuit Remington
Benjamin Glorieux (cello): Bach solo – klassiek.
Benjamin Glorieux, onder andere laureaat van de Klara's in 2010 (onderscheidingen
van Vlaanderens klassieke zender, Klara, en Muziekcentrum Vlaanderen), is een
veelbelovende cellist uit Everbeek met een enorme podiumervaring. Hij brengt solo
werken van BACH

Vrijdag 28/8 - 20u – vanuit Domein Saint-Hubert
Astrid Stockman (piano, zang): covers van pop tot klassiek.
Na haar passage in Vive La Vie aan de zijde van Karl Vannieuwkerke doet Astrid haar
geboortestad Ronse aan. Met enkel een piano en haar stem puurt ze nummers uit naar
de essentie. Zomer, zon en genieten van het leven vormen een rode draad

Zaterdag 29/8 - 20u – vanuit l’Escaut
Kasper (gitaar, zang): blues, singer song writing.
Kasper is een zeer charismatische singer songwriter uit Ronse.die een zeer breed
repertoire ten berde kan brengen. Hij staat bekend om zijn virtuoos gitaarspel en zijn
schitterende, rakende bluesstem. Enkele van invloeden zijn o.a; Bluesmuziek, Bob
Dylan, Warren Zevon,... Hij geeft een hartverwarmend solo concert (gitaar en zang)

Zondag 30/8 - 20u – vanuit De Cultuurfabriek
Unexpected Visitors: Fauve Debuysscher (piano, zang, gitaar), Dimitri Desmet (gitaar,
zang), Patrick Hanappier (viool): grass roots, folk.
Unexpected Visitors is ontstaan als een muzikaal duo met een voorliefde voor
akoestische muziek en meerstemmigheid. Al snel werden Fauve Debuysscher en
Dimitri De Smet versterkt door doorwinterde violist en rasartiest Patrick Hanappier.
Ze halen hun inspiratie in de roots en folk muziek. Vaak maken ze eigenwijze
bewerkingen van bekende en minder bekende nummers. Ook timmeren ze aan een
eigen weg met zelfgeschreven songs waar ze een eerste EP 'Back to the sea' zullen
mee uitbrengen.
Ronse, augustus 2020
Dit project is een samenwerking tussen CC De Ververij/Cultuurdienst en de dienst Evenementen van de stad Ronse

