You are using a browser that is not supported by the Google Maps JavaScript API. Please consider changing your
browser. Learn more Dismiss

Zonen met vaders - Ogen voor een andere blik

Begin vorig jaar presenteerde Zonen met vaders hun full album ‘Ogen voor een andere blik’. Afgelopen twee jaar
timmerde ZMV traag en gestaag aan het album onder het zachte meesterschap van producer Frederik Segers (STADT,
FULCO, PJDS, Roland…). De achtkoppige band uit Gent, maakt Nederlandstalige, brede, betrokken, spannende muziek.
Zachte synths, etherische snaren en subtiele blazers ondersteunen de gelaagde, mysterieuze teksten. Én de band
heeft een stevige Hamse connectie. Jeroen Boone (gitaar, zang) en Tom Willox (bas) groeiden op in Hamme en keren
er graag terug.
Warme menselijkheid en pakkende poëzie vinden elkaar, soms zoekend, soms vol wilde overtuiging. Bovenaardse
ondergrondpop die een unieke plek inneemt binnen het Nederlandstalige genre, het enige genre dat eigenlijk geen
genre is.
De nieuwe plaat leverde enthousiaste reacties op van de pers.
Het Nieuwsblad **** "Eén van de ontdekkingen van het jaar."
Luminous Dash: "We zetten ze graag tussen toppers als Eefje de Visser, Spinvis, Yevgueni, horen er soms nostalgische
vleugjes van Herman Van Veen in, maar evengoed van Arbeid Adelt!"
DaMusic: "Dit is het soort songs dat over dertig jaar zou moeten opduiken in de Lijst der Lage Landen, maar ook van
het soort dat de laagjes maar mondjesmaat prijsgeeft."
Newsmonkey: "Een aanrader voor wie zich tijdens deze winterdagen wil nestelen onder een dekentje van echo's,
zeemzoete grooves en diepzinnig gefluister. Opgelet: niet mainstream!"
Zonen met vaders debuteerde in 2017 met de EP Open & dicht. ZMV speelde sindsdien een pak concerten in België en
Nederland. Over de EP: “Met deze zes songs eist Zonen met vaders een plek op naast andere toppers als Jonas
Winterland, Spinvis, Mira en Yevgueni, om er maar een paar te noemen.”
Line-up
stem & gitaar: Jeroen Boone | stem & synths: Maite Louisa | trompet & synth: Niels van Heumen | drums & percussie: Koen
Degand | bas: Tom Willox | toetsen: Toon Westra | elektrische gitaar: Jeroen Bot | tenorsax: David Decraene

Waar
CC Jan Tervaert
Kaaiplein 34
9220 Hamme

tel: 052 48 09 48
e-mail: info@jantervaert.be
Toon op kaart

Prijs
€11.00
€ 5,5 (korting)

Organisatie en contact
CC Jan Tervaert
Kaaiplein 34
9220 Hamme
tel: 052 48 09 48
e-mail: info@jantervaert.be

Tickets
Bestel tickets
Toon op kaart

Activiteiten



Jackobond & Bastien - Van Corsari tot Appermont



Mong & Tamara: Brood en Rozen



Hamse concertband - Verjaardagsconcert

30 september 2021

16 oktober 2021

22 oktober 2021

Meer activiteiten

