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Blaubluesfestival bekoort
HARINGE Blaublues heeft weer een mooi bluesfestival achter de rug, voor de achttiende keer op rij. Zaal
De Levaard liep helemaal vol met bluesliefhebbers.
DOOR NELE DE DEYNE

Blaublues is een gebeuren voor
jong en oud. Je ziet er zowel twintigers als tachtigers, maar het gemiddelde, de zogenaamde vijftigers zijn er het meest vertegenwoordigd. Mannen met hoeden
zie je er ook. De blues veruitwendigd. Wally Merlevede is één van
hen. “Ik kom voor mijn muziek”,
zegt hij met zijn hand op zijn
hart. En dat is waar de festivalgangers voor komen. De liefde voor
de blues. Net zoals voorbije jaren
was het concert al enkele weken

volledig uitverkocht. “Naast ons
kwaliteitsvolle aanbod is ons Blaublueslogement ook een groot
pluspunt”, vertelt Els Morlion, de
echtgenote van organisator Jurgen Lahoutte. “Zo kunnen bezoekers die van verderop komen met
een gerust hart een pintje drinken.” Het geluid van Meena Cryle
en The Chris Fillmore Band zindert door De Levaard waardoor je
het gevoel krijgt dat de ruimte
voor de blues is gemaakt. Daniel
Delerue: “Het is voor iets dat De
Levaard de bluestempel van
Vlaanderen wordt genoemd.”

Blaubluesfestival was opnieuw helemaal uitverkocht. (Foto MD)

“We worden hier verwend”

“Genieten van het eerste tot het laatste moment”

Johan Braem (Poperinge), Claude Meerseman (Dranouter), Johan Balleyn (Roesbrugge),
Geert Maes (Poperinge) en Johan Metsu proberen elk jaar af te zakken naar het muziekfestival. “Dit lukt niet voor iedereen, voor mij is het slechts de derde keer dat ik erbij
ben”, zegt Geert Maes. “Hier wordt de bluesliefhebber verwend en als het blueshart in
Haringe klopt, geven wij gehoor aan deze oproep”, zegt Johan Braem, de grootste blueskenner van het gezelschap. “Samen met Johan Balleyn heb ik bijna alle edities meegemaakt. Wij blijven komen zo lang we kunnen.” (Foto MD)

Peter Bonduelle (Poperinge), Grietje Lagae (Haringe), Ine Six (Roesbrugge), Liesbet Nevejans (Ieper) en Mirko Matanovic stonden aan de bar. Peter liet zich overtuigen door zijn
vriendin Grietje om mee te komen, Mirko heeft zich op sleeptouw laten nemen door zijn
schoonvader Johan. Liesbet was nieuwsgierig geworden door de positieve verhalen van
haar vriendin Ine. “Wij genieten van de sfeer en ik denk dat dit van het eerste tot het
laatste moment zal zijn”, zegt Ine. Het zou nog een lange avond worden... (Foto MD)

“Een festival waar nog ademruimte is”

“Nog geen enkele editie gemist”

Phil Van De Pitte (Brugge), Sahbi Ghalloussi (Brugge), Christianne Verryzer (RoesbruggeHaringe), Dominique Buyse (Roesbrugge-Haringe), Pierre Maes (Roesbrugge-Haringe) en
Veronique Engelrelst (Knokke-Heist) komen ook elk jaar terug naar Haringe. “Hier kun je
nog een concert meemaken waar ademruimte is”, zegt Veronique. “Wij appreciëren de
kleinschaligheid van het festival. Wij houden vooral van de rustige sfeer en de kwaliteitsvolle muziek. Het geluid is hier perfect afgeregeld. Je kunt nog praten met elkaar zonder
dat je hoeft te schreeuwen en de muziek is altijd goed.” (Foto MD)

Marc Vanzeebrouck (De Panne), Sabine Vanwalleghem (Lichtervelde), Didier Vlaminck
(Lichtervelde), Conny Gunst (Lichtervelde), Marnik Sant (Lichtervelde), Dirk Popelier (Lichtervelde) en Daisy Kyndt (Lichtervelde) gingen graag op de foto. “We hebben nog geen
enkele editie gemist”, zegt Sabine. “Dat komt omdat Marc Waeyaert elk jaar een bus voor
ons inlegt. Hij is de organisator van Krekerock, een festival in Handzame. Onze Marc
zorgt ook voor de reserveringen van onze tickets in Haringe zodat we zeker zijn van
onze plaatsen.” (Foto MD)

