Persvoorstelling
Berenfeesten 2022

10u: Riddering in de Orde van de Grote Beer: Larry Delaere
●
●
●
●
●
●

Meulebekenaar in hart en nieren
Lid van vele verenigingen
Legendarische cafébaas
Muziek- en koerskenner
Jong van hart
Allemans vriend

10u30: Aperitiefconcert:
We zochten een band die goed paste bij
onze kersverse ridder.
Marino Noppe & band komen optreden voor
Larry. Maxwell Street staat voor doorleefde
Chicago-blues over opzwepende funkblues
tot messcherpe ballads.

14u: Verenigingenspel MBChallenges
We spelen een spel vanavond … van MB! Dit klinkt voor
velen bekend in de oren. We spelen geen spel vanavond,
wel vanmiddag… het is er eentje van MBChallenges. Het
grote spel voor verenigingen uit MB hangen we immers
op aan een reeks bekende spelen van onder meer MB.
Een beetje competitiviteit, een vleugje nostalgie en vooral
fun verzekerd. Inschrijven kan via
berenfeestenmeulebeke@gmail.com
Let wel: we laten slechts 16 teams toe. Snel zijn is dus
de boodschap!

15u: Speelparadijs voor de kleinsten onder ons.
Ook dit jaar is er een heus speeldorp voor de
kinderen voorzien. Springkastelen, grime, …!

17u Yves Segers (Hoofdpodium)
Yves Segers start als de zanger van de populaire groep
TOAST. ‘Ik schreeuw het van de daken’ wordt hun
bekendste hit en goed voor goud. Ook het album ‘Twee
uur ’s nachts’ is een voltreffer, want het behaalt
eveneens de gouden status. In de zomer van ’97 scoort
Yves opnieuw een megahit met de wals ‘Café De
Zwaan’. Ook de opvolger ‘Leve de liefde’, een country
square dance song, teistert de hitparade.
Sindsdien is onze Yves Segers nog lang niet
uitgezongen!

17u45 Rap&Knap (Hoofdpodium)
Demonstratie van de leden van onze
Meulebeekse turnclub Rap&Knap die
maar liefst zijn 100 jarig bestaan viert!

18u Noise Tit (Bère Total)
Noise Tit brengt stevige rock-en
pophits uit de laatste vier decennia.
Dit doen ze gepeperd met felle
gitaren, solo’s en heerlijke
zangstemmen. Aan de gitaar van
deze band vinden we Tom
Bottelberge terug, een
Meulebekenaar!

18u15 Camille (Hoofdpodium)
Het gebeurt niet vaak dat er een nieuwe artiest(e)
opstaat waarvan iedereen onmiddellijk overtuigd is:
die gaan we vaker horen! Een eer die de
West-Vlaamse CAMILLE wel te beurt valt; de
makers van #LikeMe gaven haar eerst een hoofdrol
in hun serie, Regi vroeg haar als stem voor bewezen
meezingers ‘Vergeet De Tijd’ en ‘Vechter’. Een
gouden toekomst aan de horizon… die ze nu al
beleeft met haar eerste single ‘Vuurwerk’. Intussen
in het hart gesloten door tv-kijkend Vlaanderen als
Mispoes in The Masked Singer (die ze ook won), in
‘Liefde voor Muziek’ en haar LikeMe fans maar ook
op het podium gegarandeerd… vuurwerk: CAMILLE.

19u De Romeo’s (Hoofdpodium)
De meest aanstekelijke live jukebox
met de GROOTSTE hits. De tofste
covers in een vlot maatpak! Meer dan
15 jaar verspreiden ze puur
entertainment… Een aangepast,
onuitputtelijk repertoire staat klaar om
Vlaanderen en zelfs ver daarbuiten, te
overspoelen. Feelgood hits, everyyyy
time! … De Romeo’s, who else?

19u30 Pablo Honey (Bère Total)
Een tributeproject, maar dan wel eentje
voorzien van een stevig paar ballen én
met een ‘larger than life’-attitude. Hier
droomden Jan en Jason – beiden actief
bij de Belgische metalformatie King Hiss
– al even van om hun muzikale
horizonten te verruimen. Beide heren
delen een gemeenschappelijke liefde
voor potige gitaarmuziek. Hun aandacht
ging in het bijzonder uit naar de grungeperiode waarin bands zoals Alice in Chains,
Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Nirvana en Soundgarden de plak zwaaiden. Ze

gingen op zoek naar 2 bijkomende partners in crime. Al snel kwamen ze terecht bij 2
jonge wolven: Hanne Vandekerckhove (Noedels, Aarde Aan Daan, Umm, …) en
Guillaume Lamont (Rhea). Haal je combats en flanellen houthakkershemd uit de
kast en laat je uit je sokken blazen!

20u Mama’s Jasje (Hoofdpodium)
2020 was het jaar van de grote comeback van
Mama’s Jasje, de band rond zanger Peter
Vanlaet. Zo was er de succesvolle passage in
Liefde Voor Muziek en het album '30 jaar – De
Jaren Van Verstand' was goed voor goud. De
uitverkochte jubileumtournee '30 jaar Mama’s
Jasje', die heel wat theaterzalen aandeed, was
een laaiend succes! Peter Vanlaet en zijn band
lieten er op meesterlijke wijze de ene
onsterfelijke klassieker na de andere door de
boxen knallen. "Zo Ver Weg", "Een Teken Van
Leven", "Doe Het Licht Maar Uit", "Als De Dag
Van Toen" … het publiek had aan een half
woord genoeg om ze uit volle borst mee te zingen.

21u30 Dhont & The Hitmen (Bère Total)

Drie gebaarde mannen. Eén schoonheid. Eén
missie: shake, scream and shout! De partyband
Dhont & The Hitmen brengt steengoede covers
op ongenaakbare wijze. De beeldschone
frontzangeres Elisa heeft recent nog haar
zangtalent gedemonstreerd met haar deelname
aan ‘The Voice’ op VTM. De band brengt covers
uit de jaren ’90 en de nillies. Ze zijn verpakt in
medleys met toffe acts die je ongetwijfeld doen
dansen.

22u The Amazing Flowers (Hoofdpodium)
Deze groep bewijst zichzelf al 10 jaar op de Vlaamse
podia met haar wervelende shows. Talloze partyhits
van vroeger en nu passeren tegen hoog tempo en
brengen overal ambiance. Palm Parkies, De Gentse
Feesten, radio MNM, Vlaanderen Muziekland,
Marktrock… Op al deze podia waren de Flowers te
gast en voelen ze zich thuis. Disco, vette dansbeats,
pop, rock, R&B - al deze stijlen vloeien naadloos in
elkaar over in een visuele show die iedereen in
beweging brengt.
23u30 Ilsen&Verhulst (Bère Total)
Deze heren voorstellen is waarschijnlijk niet nodig.
De ene kent u al jaren van radio en televisie, de
andere is aan een blitscarrière bezig dat hem online
nu al tot een van de populairste mannen van
Vlaanderen maakt. Copains, maten, beste vrienden
zijn het. Samen draaien ze een set van een uur vol
energie, hits en sfeer. Hun officiële debuut was op
Tomorrowland. Een overrompeling was het.
Ondertussen draaien ze in de grootste discotheken
van het land voor volle zalen.
Het recept? Enthousiasme, energie en veel muziek
waar het publiek gegarandeerd van door het dak gaat. Alle genres kunnen, alles
mag passeren, we kunnen alleen niet garanderen dat ze opeens niet zelf op de
dansvloer staan.

00u30 5NAPBACK (Bère Total)
Lekkere schijven, een reality reeks, zijn eigen festival,
een vette pet én de beste DJ-familie van Vlaanderen:
5NAPBACK heeft het allemaal! Sinds het winnen van
België’s grootste dj-contest “MNM Start to DJ!” gaat het
ontzettend hard voor deze 24-jarige Duffelaar met zijn
eigen festival. Een typische 5NAPBACK set is een mix
van de lekkerste commerciële schijven, ongelooflijke
‘alles kapot’ platen en enkele legendarische hits die niet
kapot te krijgen zijn. Referenties: Tomorrowland,
TreeHouse Festival, Balaton Sound (Hongarije), …

01u30 DJ Robex (Bère Total)
Als afsluiter van het Bère Total podium gaan we
voor onze eigenste DJ Robex!

We zijn héél blij dat we op de steun mogen rekenen van:
-

Het gemeentebestuur en -personeel van Meulebeke
Politiezone MIDOW
De Brandweer
Het Rode Kruis
De mensen van de pers voor de reclame
De Meulebeekse verenigingen
De stewards en veiligheidsmensen
Alle helpende handen

BEDANKT !!!!

