
 

 

                                                                   
      

Met steun van de stad Damme 

                

Lenteconcert 
“Swing Time Society“ Big Band – Brugge 

Vrijdag 12 april 2019 - 20u00 
Cultuurfabriek, Stationsstraat 22 – Sijsele 

Deelnameprijs: €15 of €10 pp. voor leden op vertoon lidkaart 
 

 
Beste vrienden van vtbKultuur DAMME en Vlaamse Kring (Rodenbachfonds) Damme,  
 
Heeft u ook al de lente geproefd ? “Spring is in the air”, dat is zeker ! We springen dus  
meteen uit de “band” met dit gezamenlijk initiatief. Een lenteconcert met pit ! Kom 
meegenieten en reserveer uw zitjes ! 
Dirigent Ghislain Slingeneyer en zijn  24 koppige bemanning vergasten ons op stomende 
ritmes en een ode aan de blues, met schetterende trompetten en krachtige trombones en  
saxen. Ze brengen muziek en jazz  van vroeger en nu, geplukt  uit het nostalgisch repertorium 
van Duke Ellington, Glenn Miller, Count Basie, Frank Sinatra, Stevie Wonder, Bee Gees,  
Toots Thielemans… Zo juichen we de lente uitbundig toe! 
 
De Brugse dirigent maar ook componist, arrangeur en producer,  Ghislain Slingeneyer (73) is 
een veelzijdig talent. Op zijn palmares prijkt  zijn lidmaatschap van de toenmalige  
“BRT Big Band” o.l.v. Francis Bay. Ook bij het Nieuw Vlaams Symfonieorkest en de 
“Filharmonie” verdiende hij zijn strepen. In de jaren ’80 trok hij doorheen Japan met het 
Franse orkest van Caravelli. Maar ook de Band zelf slaat spijkers met koppen. Kortom: een 
reden temeer om dit concert echt niet te missen ! 
 

Niet wachten maar zonder dralen aanmelden en betalen van het passend bedrag:  

ofwel via willysoenens@telenet.be of tel. 050/350 574, IBAN: BE51 0000 2582 7662 

ofwel via reckelbus.luc@skynet.be of tel. 050/354 463, IBAN: BE76 4768 1192 9195 

Ideale parkeergelegenheid om stipt aanwezig te zijn is het Lindenplein-Kloosterstraat, 
via de Noordstraat te bereiken of indien mogelijk, aan de kerk van Sijsele (Vredesplein). 
Laatkomers storen de voorstelling !  

 
 
Namens de beide besturen, 
 
Luc Reckelbus              Johan Dessein 
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