
Lieven Tavernier & brassband United Brass stellen voor 
 

'De fanfare van honger en dorst'! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste cultuurbeleidscoördinator, programmator, 
  
Na de succesrijke concerten bij de recente lancering van hun nieuwe cd staan Lieven 
Tavernier en brassband United Brass klaar om hun concertreeks verder uit te breiden.   
 
Op 15 september 2013 brachten ze samen 10 nummers op cd uit, onder meer Eerste 
sneeuw, Molenstraat, Engel, De klokken van Sint-Baafs en natuurlijk het titelnummer.  
 
Yves Meersschaert maakte verrassende nieuwe arrangementen en Frank Vantroyen, dirigent 
van dienst, orkestreerde ze voor zijn brassband. 
 
Het programma werd in 2013 al met veel succes uitgevoerd in Gent (bij de Vieze Gasten én 
in de Sint-Baafsabdij) en in CC Wildeman te Herent, bij een gastoptreden tijdens de Radio 1 
Sessie met Bent Van Looy in muziekcentrum Trix in Antwerpen, … en in 2014 staan er ook al 
enige concerten op het programma (Gentse Feesten, Onze-Lieve-Vrouw Rozenkranskerk in 
Merelbeke, … ). Ook voor 2015 lopen er al boekingen binnen (CC De Woeker te Oudenaarde, 
…). We mogen steeds op staande ovaties en lovende recensies rekenen. Met veel plezier 
willen we dan ook uw cultureel centrum aandoen, nog in 2014 of in 2015. 
 
 
Even proeven? Een voorsmaakje klinkt als volgt: 
 
  Gastoptreden in Trix in Antwerpen tijdens Radio 1-Sessie met Bent Van Looy: 

http://www.youtube.com/watch?v=FiNgkb1WNyU 
 

Verrassende clip van het nummer ‘Molenstraat’: 
   http://www.youtube.com/watch?v=H2ieWPVhdTg 
  
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=FiNgkb1WNyU
http://www.youtube.com/watch?v=H2ieWPVhdTg


Hoe ziet het geheel eruit? Enkele foto’s hieronder doen je dromen: 
 

 
 

 
 

 
 
En wat denkt de rest ervan? Hier nog een greep uit de recensies: 
  
 ‘Weinig cd’s met Nederlandstalige liederen hebben mij zo aangegrepen als deze De 

fanfare van honger en dorst. Ik kan niet anders dan hem ten zeerste aan te bevelen 

… aan wie niet bang is van emotie.’ (New Folk Sounds, digitaal muziekmagazine van 

folk tot wereldmuziek) 

 

 ‘Songschrijver Lieven Tavernier, die al sinds het memorabele jaar 1995 een vijftal 

prachtige cd’s uitbracht – het jaar dat hij besloot zijn eigen songs zelf te gaan zingen 

– schreef met dit originele ‘brassband’-album een meesterwerkje dat ontroering en 

melancholie met pure poëzie combineert.’ (Rootstime.be) 
        
 Een volledig dossier vindt u in bijlage. We zijn zo vrij u ook de technische fiche door te sturen. En, 
verrassend genoeg, u zal hieruit afleiden dat het niet zoveel (bijkomende) inspanningen vraagt  van 
uw crew om dit muzikaal avontuur kwalitatief te versterken. Wij kijken er alvast naar uit om ons 
voorstel met u te bespreken. Aarzel niet om contact op te nemen voor meer info. 
 

U kan vrijblijvend contact opnemen met Gerry Croon, muzikant bij United Brass én beroepsmatig 
actief in het culturele leven: 

gsm 0476 91 00 76 – e-mail: fanfarecd@gmail.com 

http://rootstime.be/
mailto:gerry.croon@kampenhout.vera.be

