
 

C’est pas parce Que tu t’arrêtes 

de pédaler Que ton vélo va s’arrêter 
Een album naar het gelijknamige muziekspektakel van Forsiti'A 

 

Album Release show: 22 & 23 februari 2016 

 

Muziek van Hans Van Cauwenberghe & Ciska Thomas 

Tekst & zang van Forsiti'A: 

Abdoulaye gueye badji, Afshin morovati, Chadia felhine, Driss boushaba, Evelyne seve-

rin, Freddy taillieu, Isabelle lentz, Jenny schoonyans, Karina moerenhoudt, Kelly crey-

elman, Larissa utjesheva, Moctar ba, Nabil barssa, Nadia hadad, Nundraje ruggoo, Pa-

tricia kela, Sophie tiberghien, Werner debus & Yao issifou 

 

onder begeleiding van: 

Hans Van Cauwenberghe, Ciska Thomas, Otto Kint & Mathieu Grillo 

Gitaar: Patrick steenaerts 

Piano: Alano Gruarin 

Producer: Yannic Fonderie 
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Een initiatief van 

Link=Brussel 

De Markten 

Hobo 

Hobo is een dagcentrum voor thuislozen. Het biedt een 

waaier aan van activiteiten, initiaties en hulp bij het zoe-

ken naar een opleiding en/of werk. Hobo hoopt hierbij 

een deur te openen naar meer zelfvertrouwen, zelfstan-

digheid, het ontdekken van talenten en het doorbreken 

van het sociaal isolement.  

www.hobosite.be  

De Markten wil de ontmoeting en de dialoog tussen 

Brusselaars stimuleren en zet daarvoor zijn programma 

en zijn ruimte in. Theater, muziek en beweging worden 

op verschillende manieren ingezet als communicatie-

middel. Bijzondere aandacht gaat uit naar de verhalen 

van Brusselaars die niet of te weinig gehoord worden. 

Op verschillende manieren worden die in de werking van 

De Markten versterkt en hoorbaar of zichtbaar ge-

maakt.  

www.demarkten.be  

Link=Brussel heeft als missie een bijdrage leveren aan 

het opbouwen van een interculturele samenleving in 

Brussel. De vzw ondersteunt een sociaaleconomische 

integratie en emancipatie van etnische minderheden in 

Brussel door het bieden van gelijke kansen. De projec-

ten van Link=Brussel vzw spelen in op concrete behoef-

ten van de doelgroep.  

www.linkbrussel.be 

Forsiti’A is een sociaal-artistiek gezelschap van Hobo vzw, Link=Brussel vzw & gemeen-

schapscentrum De Markten. Het gezelschap staat open voor iedereen met een passie 

voor Brussel en ambitie om op de planken te staan. Vanuit de 3 partnerorganisatie vin-

den deelnemers met uiteenlopende sociaal-economische achtergrond de weg naar het 

gezelschap.  

Hun motivatie voor deelname is even divers als de groepssamenstelling: sociaal isole-

ment, talentontwikkeling, ambitie of gewoonweg goesting om iets moois te creëren.  

Door middel van een professionele, artistieke & sociale omkadering worden alle deelne-

mers in hun drijfveren gestimuleerd en wordt er tevens heel erg ingezet op de groeps-

sfeer, het zelfvertrouwen & de sociale weerbaarheid van de deelnemers.  



 

Elk jaar wordt een nieuw project op poten gezet waarbij een artistiek hoogstaande voorstelling het einddoel is. Forsiti'A bloeide 

het afgelopen jaar en werd een sterk collectief met als resultaat: het muziekspektakel 'C’est pas parce que tu t'arrêtes de pédaler 

que ton vélo va s'arrêter', onder begeleiding van: 

Hans 

"Kunst moet ons de wereld beter doen begrijpen volgens mij. Toen ik met Onze Rijkdom (een koorproject in Antwerpen) begon te 

spelen, zei iemand uit het publiek: Ik was vies van die arme mensen maar nu begrijp ik ze beter. Idem dito voor dit project: laat de 

mensen zien in al hun schoonheid. Ik vind zoiets trouwens niet sociaal, maar alleen maar artistiek. Zowel hun stemmen als wat ze 

zeggen, inhoudelijk en vormelijk." Of zoals iemand van de spelers het zegt: "Het theater houdt me recht." Of: "Ik wist niet dat je 

van al mijn miserie zo'n schone nummers kon maken 

Ciska 

Ciska Thomas studeerde jazz-zang aan het Conservatorium van Maastricht en is door en door Brussels. Ze schrijft, componeert en 

zingt binnen verschillende contexten. Haar muziek kent geen grenzen: jazz, pop en elektronica vloeien complexloos over in elkaar. 

“Toen Hans me vroeg om aan dit project mee te werken, heb ik niet getwijfeld: ik zou mijn buren leren kennen. Het werken met 

gemotiveerde maar ongeschoolde mensen is iets enorm waardevol. Ik word steeds omvergeblazen wanneer vijfentwintig mensen 

hun keel openzetten en zingen over Brussel, hun eigen leven, wat hen raakt of overeind houdt. Er gaat een noodzaak vanuit die 

ontroert tot diep vanbinnen. Dat is iets dat gezien moet worden.” 

Otto 

Otto Kint woont in Brussel en studeerde er in 2013 af als jazz-contrabassist aan het conservatorium. Hij focust zich dan ook vooral 

op jazz-muziek, maar interesseert zich met veel enthousiasme voor andere muziekstijlen, zoals wereldmuziek, kleinkunst en folk. 

Verder werkte hij reeds mee aan de theaterprojecten 'DADA' (Mons 2015) en 'Zolderling' (Zet6) onder leiding van regisseuse Ca-

roline Rottier. Otto volgt momenteel ook een opleiding vioolbouw in Puurs, om zo zijn eigen contrabas te bouwen. Daarnaast 

geeft hij les aan de muziekacademie van Sint-Pieters-Woluwe.  

Mathieu 

Een drummer met een passie voor productie, compositie en alles dat ook maar een beetje muziek ademt. Na zijn studie aan Ber-

klee College of Music te Boston, waar hij afstudeerde met een 'Outstanding Musicianship Scholarship', trok Mathieu naar Londen. 

Hier behaalde hij een master in compositie voor film & tv. Ook toerde hij, samen met grammy award winnende producer Simon 

Gogerly (U2), maar ook met veel singer songwriters zoals Sarah Walk en Anna Pancaldi als drummer of music director. Eens terug 

in zijn thuisstad, Brussel, ziet Mathieu een compleet nieuwe wereld voor hem opengaan, met name de reclamewereld. Hij werkt 

nu bijna twee jaar als soundengineer en componist bij Raygun Studios. Hier leert hij Hans, Ciska en Otto kennen. Samen maakten 

zij de eerste single van dit project. 



Samenwerking met productiehuis de chinezen 
Met zijn aanstekelijke enthousiasme maakte Hans Van Cauwenberghe de medewerkers van productiehuis de chinezen warm om naar 

Forsiti'A te komen kijken. Zo ging de  bal aan het rollen en werden de plannen om een documentaire over het project te maken snel 

concreet. Nevine Gerits & Stev Van Thielen maakten een warme reeks voor één-programma Iedereen Beroemd, dat 11 weken lang op 

uw scherm verschijnt vanaf vrijdag 19/02.  

In het verlengde van die reeks kreeg Forsiti'A de kans om een album te maken van de muziek die geschreven werd voor het muziek-

spektakel 'C'est pas parce que tu t'arrêtes de pédaler que ton vélo va s'arrêter'. 11 nummers van die voorstelling werden opgenomen in 

de mythische ICP studio's en vormen samen met portretten van de spelers de rode draad doorheen de reeks die op tv zal worden uitge-

zonden.   

Nevine: ‘Afgelopen zomer liep er bij de chinezen een telefoontje binnen van een enorm enthousiaste Hans Cauwenberghe, acteur en muzi-

kant. Hij had de artistieke leiding over een mooi artistiek project bij Forsiti'A en vroeg of we de voorstelling eens wilden komen bekijken. Wat 

volgde in de maanden daarop was een ontmoeting met "echte" mensen die tijdens iedere repetitie iets van zichzelf ontdekten en elkaar on-

dersteunden. Ze stelden zich open voor elkaar maar ook voor mij. Stuk voor stuk lieten ze mij in hun wereldje binnen en zo'n ontvangst heb 

ik zelden meegemaakt. Ik hoorde mooie levensverhalen, tragische gebeurtenissen gevolgd door hoopvolle lichtpuntjes maar evengoed grap-

pige verhalen en echte wijsheden. Het resultaat overtrof moeiteloos waar ik initieel op hoopte. We konden die echtheid vatten in de portret-

ten en op de plaat. Zo'n projecten, daar tekenen we graag voor bij De chinezen. Met de (spleet)ogen dicht.’ 

Een voorsmaakje van de reeks portretten: 
Freddy - ‘Bruxelles’: https://vimeo.com/154289866 (paswoord: chinezen1914) 

Een voorsmaakje van de liedjes: 

‘Vélo’: https://drive.google.com/file/d/0B_eortsmaEGeb2F4VXBKTTZORWc/view?usp=sharing 



 

Met al uw vragen over Forsiti'A kan u terecht bij: 

Hilde Van Geel - Projectmedewerker De Markten - hilde.vangeel@demarkten.be -  0496/314872 

Sandrien Bilterest - Projectmedewerker Hobo - sandrien.hobo@gmail.com - 0472/ 74 16 64 

Veerle Aerden - Projectmedewerker Link=Brussel- linkbrussel@skynet.be - 0484/ 58 21 50 

Album release show 

22 & 23.02.2016 

20u30 

@ de markten 
 

 

 

 

 

 

 

 

Een productie van de chinezen & forsiti’a 

Forsiti’A is een initiatief van 

Hobo, de markten & link=brussel 

Reservaties:  

demarkten@demarkten.be 02/512 34 25 


