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KIJKDAG
Op maandag 28 augustus van 17
tot 19 uur vindt in Gemeenteschool
De Bever een kijkdag plaats. Kin-
deren en hun ouders kunnen een

kijkje nemen in hun nieuwe klas en
ook de deur van het peuterklasje
staat open, zodat de peuters kun-

nen kennismaken met juf Lieve en
er al wat kunnen spelen. Ook de

c;hapklas, waar de allerkfeinsten

over de middag een dutje kunnen
doen, is te bezoeken. Info bij direc-

teur Rik Bemaert, 059 29 04 53 en
051 58 85 10 - directie®
gbsichtegem.be. (HH)
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DE REIGERZANGERS
Uitslag van de laatste zitting bij
vinkenvereniging De Reigerzan-

gers in Staminee 't Brugtje in
Wijnendale: 1. Kurt, Geert Casier, 2.

-f^otna, Werner Pierloot (415), 3,

Fladder, Gerard Ramboer (395), 4.
José, Kristof Lidou (383), 5. Santé,
Chris Clybouw (364). De kampioe-
nenviering met een etentje heeft
plaats op zondagmiddag 24 sep-
tember in Staminee 't Brugtje. (JS)

KM DE BOOMGAARDVINK
Zetting 13 augustus (22 vogels):
eerste reeks: 1. Danny Van de

Walle met Pink, 547 liedjes; 2. Erna
Deblauwe met Achiel, 503; 3. Joeri
Van de Walle met Bikini, 472; 4.
Marc Vantieghem met Siebe, 436;
5. Dieter Deketelaere met Freddy,
428. Tweede reeks: 1. Gilbert Ver-

mote met Samson. 338; 2. Frank

Verhoye met Ketly, 287. (HH)

Jumbo Run
\loor Ichtegem
ICHTWM Op zaterdag 19 augus-

+'^.trekt de Jumbo Run vanuit

Dominiek Savio in Gits voor de

47ste keer doorheen Vlaamse

steden en gemeenten. Dit jaar

mogen de deelnemers een spe-

ciale verwelkoming verwachten
in lchtegem, in 2018 gastge-

rrf^-ente voor het evenement.

Rond 11 uur worden ze ven/vel-

komd in lchtegem door de Fiet-

sende Fanfare, die een stuk van

het traject begeleidt vanaf de

autokeuring in de Arthur Cous-

sensstraat. De gemeente doet

_een oproep aan alle inwoners, in

het bijzonder de inwoners van de

Kortemarkstraat, Arthur Coussen-

straat, Engelstraat en Zuidstraat

om te supporteren. (HH)

'"Sien jaar gezocht naar de
ideale succesformule"
PLECTRUMFESTIVAL PAKT UIT MET TWEE AVONDEN VOL MUZIEK

ICHTEGEM Op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus vindt in het park Dekeyser voor de 15de keer het Plec-
trumfestival plaats. Voor de jubileumeditie wordt de openluchtfilm op vrijdag vervangen door muziekoptredens
en dus zal 't Plectmm twee avonden rocken, met tussenin op zaterdagnamiddag het kinderfestival. Eddy Laga

(53) is de enige die de 15 edities mee organiseerde. "Ik ben trots dat we er na 15 Jaar nog altijd staan en een

gevestigde waarde zijn geworden", zegt hij.
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"Ik speelde in 2003 al in een rock-

groepje en doe dat nog altijd", ver-

telt Eddy, die in Eemegem woont

en als vastgoedmakelaar werkt.
"Op dat moment waren er relatief

weinig mogelijkheden om op te
treden in de buurt. Vandaar het

idee om iets te organiseren voor

Jonge groepjes. Ik belde Hannes

Hosten en we spraken af om eens
samen te zitten en etk iemand

mee te brengen. Dat werden Jo-

han Theuninck en Ben Mispelon.

Met ons vieren en met steun van

het gemeentebestuur legden we
de basis voor het eerste Plectrum,

dat in november 2003 plaatsvond

in 't Gildhofin Eemegem."

"Plaatselijke groepjes mochten
zich kandidaat stellen en door lo-

ting werd bepaald wie mocht spe-

len. Elk groepje moest op zip
eigen manier een cover brengen

van de centrale gaste, wijlen Uicy

Lees. Het publiek mocht stem-

men wie de beste cover had ge-

bracht en zo kon één groep de

prijs van het publiek winnen. Met

350 man was de eerste editie een

succes. We vreesden dat 't Gildhof

te klein zou zijn en weken voor 't

Plectrum 2004 uit naar de sport-

hal van Ichtegem, met als hoofd-

act The Old Bastards, met onder

meer Bea Van der Maat en Luckas

Vander Taelen."

GEEN DURE GROEPEN
"Maar het was van bij het begin de

bedoeling om te groeien. Dat kon-

den we omdat het OCMW ons

voor 2005 de kans gaf om 't Plec-

trum te organiseren in het ope-

ningswëekend van het pas gere-

noveerde huis Dekeyser. Het fes-

tival vond voor het eerst plaats in

een tent in het park, waar hoofd-

acts Camden - met Axl Peleman -

én De Mens ruim 800 bezoekers

konden bekoren. Toch zijn we

tien jaar op zoek geweest naar de

juiste formule. We wilden snel

groeien door bekende namen te

vragen, maar die zetten ons finan-

cieel strop. Zonder steun van de

gemeente zou 't Plectrum toen

echt niet mogelijk zijn geweest."
"In 2009 gingen we de 'foute' toer

op met Paul Severs, Get Ready! en

Preuteleute. Dat werd een succes,

maar het tweede jaar sloeg het

foute genre al minder aan", herm-

nert Eddy zich. "Wel vroegen we

met Abba Gold voor het eerst een

tributeband. Zo lanceerden we de

Eddy Laga hoopt dat regen uitblijft op dejubileumeditie van het Plectrumfestival in het park Dekeyser. "Wij zijn
pas echt beginnen groeien zonder bekende namen", zegt hij. (Foto HH)

goede formule, die het tot op van-

daag doet. In 2012 gingen we

weer naar Eemegem voor de ope-

ning van sport- en cultuurzaal De

"We wilden snel

groeien door beken-

de namen te wagen,
maar die zetten ons

financieel strop"

Klokkenput We vroegen Cus-

toms als hoofdact. waarna we defï-

nitief tot het inzicht kwamen dat
dure groepen echt niet moeten.

Wi) zijn pas echt beginnen groei-
en zonder bekende namen."

ZOMERS TUINFEEST
"In 2013 keerden we terug naar

het park Dekeyser voor een dras-

tisdi gewijzigd Plectrumfestlval:
een festival in open lucht, een

hoofdpodium en een kleinere fes-

tivaltent, tributebands, een open-

luchtfilm op vrijdagavond en een
kinderfèstival op zaterdagnamid-
dag. En niet te vergeten: gratis

toegang. Zo creëerden we een fa-

miliesfeer. 't Plectrum werd een

gezellig, zomers tuinfeest. Waar

heel wat festivals betalend zijn ge-

worden, maakten wij de omge-

keerde beweging en werden gra-

tis. De bekende groepen staan

overal en wie ze wil zien, zal ze

wel vinden. Maar naar 't Plectrum

gaan de mensen vooral voor de
sfeer."

"Twee principes zijn gebleven: we

zijn Groot-Ichtegems, vandaar de

naam van onze organisatie, Com-

pagnie Grich. 't Plectmm is be-

kend in khtegem, Eemegem en

Bekegem. En we bieden een fo-

rum aan jonge groepen, die van-

uit hun kleine repetitiekotje bij
ons kunnen optreden voor een

groot publiek. De jongste vijf Jaar
halen we altijd ruim meer dan
1.000 bezoekers", vertelt Eddy, die

nu al 15 jaar tot de kern van Com-

pagnie Grich behoort, samen met

Dieter Debacker, Davy Mylle en
voorzitter Ives Deprez. Tot de uit-

gebreide organisatie behoren ook
Michael Broucke, Wülem Van-

damme, Franky Vantyghem en

Isabel De Ceuninck.

FEESTEDITIE
"Voor de 15de editie hebben we
de film op vrijdag aan de kant ge-
schoven en programmeren we

meteen optredens. Op vrijdag

brengen we het zwaardere rock-

werk, terwijl we op zaterdag ook

rocken, maar veeleer mildcen op
een breed pubUek, met onder

meer tributes aan David Bowie,

Guns N' Roses en The Gure. Met

twee festivalavonden hebben we

natuurUjk heel wat meer mede-

werkers nodig. Maar dit is een

feesteditie en we zuUen achteraf

evalueren of we twee dagen optre-

dens behouden of op vrijdag toch

'We bieden een fo-

rum aan jonge groe-
pen, die bij ons kun-
nen optreden voor

een groot publiek"

weer iets anders brengen."

"Als je ziet welke weg we afgelegd
hebben, dan ben ik er trots op dat

we er na 15 jaar nog altijd staa.

We groeien nog altijd, al mikken
we niet op een festival met 3.000

mensen. We hebben nu al een

veiligheidsplan van 41 pagina's.

Op dat vlak zijn we altijd een voor-

beeld geweest. We beschikken

over een heel goed team en vele
goede medewerkers. Hoe lang ik

zelf nog mee organiseer? Ik denk

wel eens aan stoppen, maar mijn

vrouw zegt dat ik het zou missen.

En mijn kinderen vinden dat het
zot zou zijn om er na al die jaren

mee te kappen. Ik zal dus wel nog

enkele jaren doorgaan."

Info: www.plectrumfeslival. be,

Facebook: PLECTRUM festival.


