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Zo charmeren we jullie graag …
Je houdt de catalogus 2018-2019 van Pinguin Bookings 
in handen. Geen lange lijst namen maar een fijne selectie 
artiesten waar we graag voor werken. Producties en creaties 
vol spirit en kwaliteit, en met de gave jullie publiek te char-
meren, te ontroeren, te veroveren.

Van het wonderlijke pianospel van Katrien Verfaillie die als 
Pigeon een heerlijke tweede cd heeft gemaakt, over Stoom-
boot die alle harten verovert met zijn derde album en Mi-
chel Wuyts die blijft verrassen met wondere wielerverhalen, 
tot Jan De Wilde die ‘eeuwig jong’ 75 wordt. 

Wie verder bladert ontdekt de grootse plannen 
van dirk Blanchart, de opmerkelijke Neder-
landse Stephanie Struijk, de eigenwijze klein-
kunst van Geert Vandenbon, het duel tussen 
oorlogspoëzie en saxofoons bij Klapzoen 

en het nieuwe project van Eddy ‘Strijkrover’ 
Peremans.

Geert Vandenbon

Katrien Verfaillie en Beatrijs De Klerck
op 8 november 2017 in de Minardschouwburg Gent

www.pinguinproductions.be
Pinguin Bookings • Geert Vandenbon 

++32-(0)9-363 84 40 • geert@pinguinproductions.be

Nieuwsgierig?
Interesse in één of meerdere artiesten of producties,  aarzel niet om info 
op te vragen over vrije data, prijzen, technische aanpak … Je kan ook 
programma’s combineren.
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Sssst .... vertel het absoluut niet verder. Jan De Wilde is 73, 
wordt straks 74 en ... op 1 januari 2019 wordt onze onvol-
prezen bard 75 jaar jong! En … still standing strong.
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De voorbije drie jaren speelde Jan 
De Wilde zo’n 75 concerten, steeds 
weer voor véééél publiek en/of uit-
verkochte zalen. En hij blijft altijd 
zichzelf: witgallig zilvergrijs. Vol hu-
mor en stuntelige zelfspot, en met  
een pittige kijk op wat vandaag 
leeft.

Passages op Dranouter, Boterham-
men in het Park, de Gentse Feesten 
… behoren tot het mooiste wat er 
de voorbije jaren te beleven viel. 

Jan wordt 75
Voor zijn 75ste verhaardag zal Jan 
uitpakken - willens nillens - in flink 
ornaat. Met de muzikanten waar-
mee hij al jaren op stap is: zijn 
‘Vrienden’ dus én - bij voorkeur ook 
- met zijn blazerskwartet er boven-
op.

Voor die ultieme tour grabbelt Jan 
diep in zijn repertoire en haalt er 
verrassende parels boven. Zonder 
evenwel zijn klassiekers te verge-
ten. Die liederen die jaar na jaar 
hoog scoren in alle radiolijsten. 

De 75-tour (werktitel) moet een 
mooie reeks concerten worden met 
de nodige promo-ondersteuning en 
met een goede geografische sprei-
ding in de mooiste zalen van Vlaan-
deren. Dat hopen we samen met 
hem. En met u.

Jan De Wilde

www.jandewilde.net

TIP

Het concert van Jan kan gecombi-
neerd worden met Stoomboot of 
Stephanie Struijk solo in het voor-
programma (35 min). Of wie weet ... 
Geert Vandenbon. Aarzel niet om te 
overleggen.
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2 0 1 8 - 2 0 1 9
TH EATERCONCERTEN
A V O N D V U L L E N D

75 jaar Theatertour 2018-2019

Interesse om in het ver-
haal te stappen en Jan en zijn 
bende te boeken? Aarzel niet om 
een mooie datum te prikken.

Of wil je Jan op een elfjuli-viering of 
op je (luister-)festival in de zomer 
van 2018.  Laat maar horen. Ook een 
kerst- of nieuwjaarsconcert kan na-
tuurlijk …

Hèhè, wat een lol!
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https://youtu.be/TZW8Zh5IejY


Stoomboot

Amper 25 is Niels Boutsen en eind september liet hij al zijn 
derde cd op de wereld los. Zwarte Doos heet de plaat.
Zwarte Doos is een sterke plaat, ingespeeld door een sterke 
band waarmee Stoomboot live gaat spelen. Op festivals in 
2018, en in CC’s, concertzalen en clubs tijdens het theatersei-
zoen 2018-2019.

Amper 25 is Niels Boutsen en eind sep-
tember liet hij al zijn derde cd op de 
wereld los. Zwarte Doos heet de plaat.

Zwarte Doos is een sterke plaat, inge-
speeld door een sterke band waarmee 
Stoomboot live gaat spelen. Op festi-
vals in 2018, en in CC’s, concertzalen 
en clubs tijdens het theaterseizoen 
2018-2019.

Niels won de Nekka-wedstrijd in 2011, 
stond op het podium met iconen als 
Zjef Vanuytsel, Jan De Wilde en Kom-
mil Foo en speelde op Dranouter, Bo-
terhammen in het Park en vele andere 
festivals. En op hondrden kleine po-
dia, tot in het hoge Nederland, Zwiter-
lande en ... jawel New York.

Ook de radio ontdekte Leuvenaar 
Stoomboot. Liedjes als ‘Groupies’, 
‘Spanjaard’, ‘Nina’, ‘Moe’ … liepen 
hoog mee in de speellijsten. Idem voor 
de nieuwe songs ‘Koffie’ en ‘Vrouwen 
bouwen’.

Stoomboot Zijn nieuwe liedjes gaan over wereldse 
dingen: het overtollige lawaai van trol-
leys, de plek waar hij als student sliep, 
de wereld na Trump en de Brexit, het 
wondermooie ‘Winter’ over zijn vader 
… De opvolging van de kleinkunst- 
giganten is verzekerd!

Stoomboot met band, dat is Niels 
Boutsen (stem en gitaar), Luc Weytens 
(keys;), Mathias Moors (bass), Geert 
Mariën (drums). Stevig en subtiel, voor 
grote podia maar ook voor clubs, festi-
vals en waar een publiek graag luistert.

www.stoomboot.be

TIP

Aarzel niet om Stoomboot uit te nodigen 
voor bijzondere gelegenheden: elfju-
li-vieringen, 11 november, kerstconcert, 
cultuurdagen, gedichtendag, literaire 
events, bibliotheekweek, Valentijn …

Je kan ook een duo-formule boeken: 
Jan De Wilde met band en Stoom-
boot solo als voorprogramma. Of 
een duo-programma met Stephanie 
Struijk of dirk Blanchart. Of je eigen in-
spiratie …
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2 0 1 8 - 2 0 1 9
MET FULL BAND IN CC’S 
EN OP ZOMERFESTIVALS 
EN UITZONDERLIJK SOLO
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https://youtu.be/IVG5pXCZbwc


2017 is een memorabel jaar voor pianiste Katrien ‘Pigeon’ Verfaillie.
Tijdens de Gentse Feesten opende ze, met groot succes en voor het 
grote publiek, de deuren van de rondreizende ‘Duiventil’, de klein-
ste concertzaal ter wereld.
Op 5 oktober 2017 stelde ze haar tweede cd ‘short stories’ voor in 
een volle AB Club in Brussel. In Gent herhaalde ze deze stunt nog-
maals in de Minardschouwburg met een verbluffend concert op 8 
november 2017.
Tegelijkertijd lanceerde Katrien de videoclip die bij de titelsong 
‘Short Story’ hoort.

P I A N O C O N C E R T
A V O N D V U L L E N D
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Pigeon on Piano

Het resultaat is een intrigerende cre-
atie in de vrije ruimte tussen minimal 
en Chopin, maar met een indrukwek-
kende zeggingskracht die onmiddel-
lijk aanspreekt. Violiste Beatrijs De 
Klerck (Illuminine, Dadawaves) is haar 
sparringpartner.

www.pigeononpiano.com

Pigeon is het muzikale alter-ego van 
de Gentse pianiste Katrien Verfaillie.

In 2014 maakte Katrien een eerste 
album met elf eigen composities. De 
plaat opende een nieuwe wereld. Ze 
speelde concerten in culturele centra, 
in huiskamers, voor bedrijven en in 
clubs. Ook op de Radio 1 Sessie met 
Kommil Foo eind 2015.

Pigeon stelde haar tweede album 
‘short stories’ met groot succes voor 
in de Brusselse AB Club en in de Gent-
se Minardschouwburg. 

Katrien laat de piano spreken. Ze ge-
bruikt de 88 toetsen om telkens weer 
andere verhalen te vertellen. Ze com-
poneert op piano en speelt live al-
leen eigen werk. Wars van alle regels 
klinken haar composities wonderlijk 
harmonieus. Elke noot, elk timbre, elk 
gevoel is deel van de puzzel. 

©
BP

in
gu

in

©
Fo

to
 R

ad
io

1 
se

ss
ie

1110

De muziek van Katrien past wonderwel 
in theaters en culturele centra en op alle 
plaatsen waar een vleugelpiano en een 
luisterend publiek beschikbaar is. Dus 
ook als muzikaal infuus: in een bedrijfs- 
omgeving, bij Valentijn, 1 november, 
kerstdag- of nieuwjaar, literaire events, 
gedichtendag …

TIP

https://youtu.be/redbqOJ63IU
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In de aanloop naar de opnames en de relase van ‘short stories’ bleef 
het creatieve brein van Katrien draaien. Om een breder publiek 
te bekoren, creëerde Pigeon de kleinste concertzaal ter wereld en 
doopte deze ‘duiventil’.
In die duiventil is er (enkel) plaats voor pianiste Katrien. Ze 
speelt er haar composities live. Het publiek beleeft het con-
cert mee door te luisteren via koptelefoon, en te gluren door 
kijkgaten. Binnenin deze mega-kijkdoos word je meegezo-
gen in een fabelachtig concertinterieur met schouwburg- 
loges, poppetjes als toeschouwers, witte duiven, lichteffec-
ten, pluche, donkerrode gordijnen …

DE KLEINSTE CONCERT-
ZAAL VAN DE WERELD
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Pigeon on Piano

De duiventil past op festivals, kinder-
happenings, straattheater, happe-
nings,...  zowel in de zomer als in de 
winter.

De  ultieme droom van Katrien is om 
ooit op het San Marco plein in Venetië 
te kunnen spelen …

www.pigeononpiano.com

De duiventil is een intrigerende ani-
matie-act. Werkelijk nog nooit gezien 
en beleefd.

Op één moment kunnen 10 luiste-
raars het concert meebeleven.

Tranen in de ogen, ongeloof, spra-
keloosheid, gelukzalige glimlach … 
zijn de meest voorkomende reacties. 
Sommigen blijven minuten lang kij-
ken en luisteren. 

Ook kinderen zijn begeesterd door de 
pianospelende figuur in de duiventil. 
Zowel Katrien, gastvrouw Martine, als 
de poppetjes worden in 2018 aange-
kleed door modeontwerpster Jana 
Roos, met haar uitzonderlijk sterk 
oog voor detail.
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Duiventil
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https://youtu.be/sdfg3xOtFLc


De muziek heeft me op veel plekken ver van huis 
gebracht en me veel mooie verhalen en ervaringen 
opgeleverd. Eén van die ervaringen is dat je niet ver 
van huis hoeft te gaan om bijzondere mensen te 
ontmoeten en verhalen te horen. 

Ik kijk daarom erg uit om in Vlaanderen op avon-
tuur te gaan en mijn liedjes te laten horen.

www.stephaniestruijk.nl
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N E D E R L A N D S TA L I G
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Nieuwe Maan

Concert als Roadtrip
Een trip naar Los Angeles en een con-
cert in Minnesota eind 2015 veran-
derden haar leven. Er waren plannen 
voor een vierde cd, en producer/caba-
retier Daniël Lohues en Stephanie be-
slisten om samen de lange weg af te 
malen. On the road inspiratie zoeken 
voor het album. Het idee groeide om 
in de moedertaal te zingen. Ze schre-
ven samen veertien liedjes, in elf sta-
ten. En doopten de cd ‘Nieuwe Maan’.

“De liedjes op Nieuwe Maan gaan 
over … een nieuw begin, verlangen 
naar thuis, de magie van geluksmo-
menten.” zegt Stephanie. Parels zijn 
‘De rivier’, ‘Nieuwe maan’, ‘Boom’ …

Inmiddels is er (nov 2017) een nieuwe 
single ‘Daar’ en in het voorjaar 2018 
volgt een EP

Stevie Ann en Stephanie Sttruijk
Stephanie is een Nederlandse sin-
ger-songwriter die als 19-jarige Ste-
vie Ann in geen tijd een vaste waarde 
werd. Haar debuutalbum ‘Away From 
Here’ uit 2006 werd bekroond met 
‘goud’ voor 50.000 verkochte albums. 
Ze ontving er de Zilveren Harp voor 
en speelde o.m. op Pinkpop.

In Vlaanderen

Ik zag de Nederlandse zangeres voor het 
eerst in april 2016 in De Wereld Draait 
Door op de Nederlandse televisie, en en-
kele dagen later live en solo in de schouw-
burg van Eindhoven. 

Ik  was verkocht. Er gingen enkele maan-
den over, van mailen en bellen met Agents 
After All, haar management. Blij dus dat ik 
haar nu kan vertegenwoordigen bij ons in 
Vlaanderen.  Ze speelde in augustus 2017 
o.m. op Boterhammen in het Park.

Geert

Blij jullie Stephanie Struijk te mogen voorstellen.
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NIEUWE SINGLE NOV 2017
NIEUWE CD LENTE 2018

TIP
Je kan Stephanie solo boeken of In 
trio. Avondvullend, of als support. 
Combineerbaar met andere artiesten 
dus. Het kan als voorprogramma van 
Jan De Wilde, als duo-programma met 
Stoomboot of zelfs met Pigeon on Pi-
ano. Of wat je zelf suggereert. 

ik ben opnieuw op weg gegaan
ik heb mijn tas gevuld,
met vertrouwen en geduld …

14

2 0 1 8 - 2 0 1 9
MET TRIO OP FESTIVALS 
SOLO IN CC’S EN THEATERS

https://youtu.be/x6siwgvLk9M


Sinds eind 2012 spelen Michel en Geert wielervoorstel-
lingen in theaters en culturele centra, in parochiezalen 
en voor bedrijven. Ze brachten meer dan  vijftig keer hun 
Planeet Koers! 
In 2016 staken ze de koppen  bij elkaar voor een nieuw 
stuk: Dag & Nacht Koers! Een mix van nieuwe wieler-
verhalen en inspirerende liedjes. Inmiddels staan dertig 
voorstellingen van Dag & Nacht Koers! op de teller. 

Michel Wuyts op stap met heerlijke, warme 
wielerverhalen. Koers zoals je het nooit hoorde.
Intimistisch en raak.

2 0 1 8 - 2 0 1 9
THEATERVOORSTELLING
A V O N D V U L L E N D
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Wuyts & Vandenbon

Theaterseizoen 2018-2019
Dag & Nacht Koers! is een avondvul-
lende productie en duurt zo’n 105 mi-
nuten, bij voorkeur in één deel.
Met de mooiste wielerfoto’s die de ver-
halen en liedjes voeding geven.

www.planeetkoers.be

Als de avond valt …
Koers heeft twee gezichten. Op klaar-
lichte dag zoeft het peloton voor-
bij. Atleten op het toppunt van hun 
kunnen. Camera’s draaien, spanning 
stijgt. De sprint is bloedstollend. Win-
naars en verliezers wentelen zich in 
lof en gejammer. Woordenvloed vol 
drama en heroïek. 
Als de avond valt worden atleten 
mensen. Karakters. Met ambities en 
dromen, met blessures en twijfels. De 
benen blijven stil en het brein gaat 
draaien.
Karakters
In Dag & Nacht Koers! fietst Michel 
Wuyts door het hoofd van de grootste 
karakters uit de koers. Wit en zwart. 
Laagje na laagje deelt hij hun ziel met 
de toeschouwer. En hun verhalen. Hij 
vertelt honderduit. Grote histories en 
leuke weetjes, grappige anekdotes en 
vertelsels waar je stil van wordt.
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De Stem van de Koers
Al 25 jaar is wielerman Wuyts de stem 
van de koers. Hij observeert, ana-
lyseert en praat vanuit de buik van 
het peloton. Hij kneedt koers tot zijn 
eigen verhaal. Spits en verrassend: 
“97% van wat ik vertel is waar. Aan de 
luisteraar om die 3 % te ontdekken.“

Michel trekt op pad met liedjesmaker 
én Ronde-fanaat Geert Vandenbon. 
Rustbrenger én gangmaker. Gewa-
pend met gitaar, versterken zijn lied-
jes Michels woorden.

16

https://youtu.be/Jns7NmG9SPE
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De Ronde beroert de gemoederen. Pas 
was de storm gaan liggen over de ver-
huis naar Oudenaarde, de finale met 
lussen en de ‘moord’ op de Muur, of er 
diende zich een nieuw ‘heet hangijzer’ 
aan. Is de keuze voor Anwerpen als 
startplek een zegen of een vloek?

De Ronde zit in ons bloed, beroert en  
ontroert. Iedereen zijn mening. Maar 
kennen we de Ronde? En herkennen 
we het verleden in de nieuwe Ronde?

In ‘De Ronde Leeft!’ graaft Vandenbon 
in de Ronde-geschiedenis. Hij komt 
boven met een sterk verhaal, unieke 
beelden, pakkende weetjes, feiten en 
cijfers. Over parcours, hellingen en 
kasseien, over het begin en stichter Ka-
rel Van Wijnendaele, over groei, bloei 
en moeilijke tijden, over kampioenen 
als Schotte, Merckx en Boonen.
De voordracht is er zowel voor Ron-
de-freaks als voor wie oog en oor heeft 
voor het grote verhaal en een flinke 
brok Vlaanderen in de 20ste eeuw.

De koers der koersen

TIP
De voordracht duurt 110-120 min en 
is geschikt voor (kleine zalen van) cul-
turele centra, bib’s, cultuur-, sport- en 
erfgoeddiensten, wielerclubs, vorming, 
verenigingen als vtbKultuur, Davids-
fonds, Landelijke Gilde, serviceclubs, se-
niorenclubs … 

100 jaar Ronde van Vlaanderen
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Geert Vandenbon
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Geert Vandenbon is een bevoor-
rechte getuige. Hij werkte 23 jaar 
voor de Ronde, is mede-stichter 
van het Ronde-museum in Ouden-
aarde, uitgever van wielerboeken 
en stapt al eens een podium op 
met (wieler)liedjes en -teksten. 
Zelfs samen met Michel Wuyts.

19

Henri ‘Ritten’ Vanlerberghe, ofte ‘de 
doodrijder uit Lichtervelde’. Achter 
de guitige snuit en de engelenpose 
ging een pientere coureur schuil. Hij 
won de Ronde in 1919, met een voor-
sprong van 14 minuten. De grootste 
solo-zege ooit.

V O O R D R A C H T
A V O N D V U L L E N D

www.ronde.be
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www.geertvandenbon.be

Bijna vanuit het niets debuteert Geert Vandenbon in juli 2009 met de Neder-
landstalige cd Landingsbaan. Een eigenwijze stap na veel arbeid in de schaduw. 
Het album bevat elf songs van zijn hand. Emile Verstraeten (violist bij Bart Pee-
ters) nam de productie voor zijn rekening.
Gitarist Geert Vandenbon (°1957) is een singer-songwriter die kiest voor het Ne-
derlands als liedjestaal en voor de akoestische gitaar. Hij schrijft voor wie wil 
luisteren. Naar het verhaal én naar het lied. Zijn songs hebben een biografische 
drive. Zijn taal is spits, zijn verhaal helder. 

Live brengt hij het programma ‘Praat me tot leven’. Een geurige mix van songs 
uit Landingsbaan, nieuwe liedjes, verrassende kleinkunstcovers van meesters 
als Jan De Wilde en Ramses Shaffy, fijne vertalingen van o.m. Bob Dylan en Lu-
cinda Williams, aangevuld met pittige tekstjes die nu eens doen lachen, dan 
weer laten mijmeren.
Geert Vandenbon genoot in 2008 radioroem met ‘Met Jou Naar De Tijd’ van 
Kris Baert op Radio 2. Sinds eind 2012 speelde hij zo’n 70 voorstellingen 
samen met wielerman Michel Wuyts in hun theaterprogramma’s ‘Planeet 
Koers’ en ‘Dag & Nacht Koers!’

Geschikt voor clubs, vereni-
gingen, culturele centra … 
tgv Gedichtendag, Biblio-
theekweek, 11 juli, 1 en 11 
november, Kerstmis, Valen-
tijn … of als voorprogramma, 
muzikaal tussendoortje, een 
duo-trip met Stoomboot …
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Foto Paul De Cloedt
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Geert Vanhassel

Klapzoen is de perfecte afsluiter van vier jaar eerbe-
toon aan Wereldoorlog I

Met wereldoorlog I als geweten
De hype rond Wereldoorlog I is wat geluwd. Tijd voor bezinning 
in afwachting van nieuwe slotakkoorden richting 2018. Dichter en 
stemmenkunstenaar Geert Vanhassel en het fabuleuze saxofoon-
kwartet Anemos bundelen de krachten. 

Met Klapzoen hebben ze een pakkende voorstelling gemaakt over 
de wereldbrand die West-Europa en in het bijzonder de westhoek 
voor eeuwig en één dag zal tekenen. Het gaat niet om cijfers, het 
gaat niet om soldaten, noch om grond of land. Het gaat om men-
sen van vlees en bloed. 

www.pinguinproductions.be

Klapzoen

Klapzoen is een mijmerend 
duel tussen de oorlogspoëzie 
van dichter Geert Vanhassel 
en de klanken van vier jon-
ge top-saxofonisten. Intiem, 
confronterend maar ook 
warm en hoopvol.
Avondvullend: 75 minuten.

Geert Vanhassel is journalist en ex-ge-
zicht van RING-tv. Hij was stadsdichter 
in Halle (2008-2014) en is er nu com-
municatie-ambtenaar.
Het Anemos-saxofoonkwartet, dat zijn 
Kristan Dehertog, Bart Van Beneden, 
Kurt Bertels en Wesley Capiau. In 2012 
maakten ze een eerste album en wer-
den de eerste laureaat van de Adolphe 
Sax Competiton. 

W O O R D & C O N C E R T
A V O N D V U L L E N D
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Strijkrover

Eddy Peremans

Ze strijken, strijken plooien glad, leed tot lied, 
lied tot leed in een doorkijkkleed met woorden. 
Traan tot lach, avond tot dag, nacht tot morgen.  
Ze zoenen tot de noen en strijken zich weer  
uitgelaten neer als de avond komt. 
De zon is uitgegomd. De rover is op pad. 
Hij heeft drie vrouwen gejat: Een viool, een 
cello en zijn gitaar. 
Steelt met zijn stem illusies, oude ruzies in een 
Requiem voor zielen op den dool, cello als viool 
stem als gitaar gestold in mekaar. 
Ze herrijzen als de Heer met zijn drie vrouwen 
ten hemel stijgt, waar heden in verleden is 
opgevouwen, sterft, en in nevels kerft. 
“Strijkrover” 

Eddy Peremans is een meester-gita-
rist, met een lange staat van dienst. 
Hij volgde masterclasses in Siena (Ita-
lië), stichtte Trio 18, componeerde een 
kindermusical en arrangeerde voor 
bevriende muzikanten. Sinds 1991 is 
hij gitarist bij Jan De Wilde. Het stimu-
leerde hem om ook een eigen reper-
toire bijeen te schrijven.
Peremans schreef drie cd’s bijeen. ‘Py-
romaan’, ‘Stilleven’ met Kries Roose en 
‘Vier Maten’ met Kokher. 
Plooien
Bij Strijkrover laat Peremans zijn Ne-
derlandstalige liedjes en gitaarcom-
posities fijntjes inkleuren door violis-
te Saskia Van Keer en celliste Renke 
Van Impe. Het resultaat is heerlijk 
driestemmig, intiem en warm.
‘Plooien’ gaat over goed en kwaad. 
Hoe kwaad soms goed is, en hoe 
kwaad ook deugd kan doen (sic).

Renke Van Impe en Saskia Van Keer 
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Avondvullend, 90 min. Geschikt voor 
cc’s, cultuurdiensten, clubs, bibliothe-
ken, verenigingen, elfjuli, Kerstmis, 
Valentijn, Gedichtendag  … 
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