
Jan De Wilde wordt 75 
op 1 januari 2019
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HÉHÉ! WAT EEN JAN
Jan De Wilde wordt 75 op 1 januari 2019. Man, man! Ook al verleidt deze heugelij-
ke gebeurtenis Zijne Aaigemse Hoogheid niet tot een vreugdedans, hij gaat weer 
op tour in Vlaanderen. Met zijn vaste vrienden-muzikanten. In de mooiste zalen. 
Hoera, wij blij! Jan dankt publiek en organisatoren. Omdat hij zijn leven lang 
muziek mocht en mag maken en spelen. Want … werken … tja … aattsssjjiiee …

De theatertour omvat 18 concerten tussen oktober 2018 en juni 2019. Het is een 
schone reeks die eer zal doen aan meneer De Wilde. In de mooiste zalen, zoals kan-
jers als AB Brussel, Arenbergschouwburg Antwerpen, Stadsschouwburg Brugge … 
en intiemere theaters als Evergem, Tienen, Bredene … Straffe gast, die Jan De Wilde.

Minardschouwburg Gent, 26 jan 2018

C-Mine Genk, 5 dec 2018
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Vijftig jaar muziekgeschiedenis in één leven

Jan De Wilde is een kleinkunsticoon. Hij werd het na zijn eerste tv-optreden in 1965 en hij is het ook 
nog in 2018. Meer dan vijftig jaar muziekgeschiedenis in één leven. Jan is een unieke vertegen-
woordiger van de eerste generatie Vlaamse kleinkunstartiesten. Moeiteloos behield hij zijn status. 
Dankzij liedjes die tot onze culturele ziel zijn gaan behoren: ‘Joke’, ‘Een vrolijk lentelied’, ‘Walter’, 
‘Hèhè’, ‘Eerste sneeuw’, ‘Fanfare van honger en dorst’ …

Na een luwe periode van zo’n dikke tien jaar, speelde Jan in oktober 2014 zijn Hèhè-Rewind-concert in 
de AB. De goesting kwam terug. Vanaf de zomer 2015 speelde Jan weer ‘grotere’ concerten. Met zijn vijf 
vaste muzikanten die hij ‘de Vrienden’ noemt én - waar het kon - met zijn vier blazers. Hij speelde o.m. op 
het Festival Dranouter 2015 en dat optreden werd door De Standaard uitvoerig bejubeld. In die periode 
verscheen een biografie én een cd-box met nieuw werk. Vanaf de herfst 2015 trok hij weer op stap. Langs 
de grote cc’s en schouwburgen. De ‘Dag meneer De Wilde’ Theatertour overtrof alle verwachtingen. Het 
eerste jaar waren op twee na alle zalen uitverkocht. En passant palmde Jan in de zomer van 2016 ook Bo-
terhammen in het Park in en in 2017 werd het Luisterplein op de Gentse Feesten voor Jan ‘wegens succes’ 
overvol afgesloten. Er stonden 4.600 mensen te genieten van de ouwe bard. Op 11 juli 2017 speelde hij 
voor de Gestelde Lichamen in het stadhuis van Brussel. 

Tussen oktober 2015 en de zomer 2018 speelde Jan en zijn bende zo’n dikke 80 concerten.

“Was ik geen zanger geworden, dan was ik al lang dood”

Ook in het theaterseizoen 2018-2019 staat Jan De Wilde ‘ongegeneerd’ op het podium. Onder de titel ‘Hèhè, 
wat een Jan! Witgallig zilvergrijs, onnavolgbaar grappig maar bovenal muzikaal ijzersterk. Met het beste uit 
wat hij ooit op plaat zette én met verborgen parels uit de diepste krochten van zijn eigen repertorium. Een 
verrassing voor het publiek, en nog meer voor Jan en zijn muzikanten zelf.

In stilte koestert Jan zijn heerlijke bestaan, diep verscholen aan de Zakveldweg in Aaigem. De 75-tour is zijn 
manier om dankjewel te zeggen. Aan publiek en organisatoren, omdat hij zijn leven kon bouwen op liedjes 
en zingen. Het overlijden van zijn grote vriend Zjef Vanuytsel sterkte hem in zijn overtuiging: “O wat ben ik 
blij dat ik dit elke dag mag doen!”

Live speelt hij met zijn ‘Vrienden’ én zijn blazerskwartet. Een bende talentvolle muzikanten met een heel 
grote staat van dienst. Voor een hartverwarmend concert.
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Theatertour 2018-2019

• zat. 20 okt. Keerbergen GC Den Bussel • Jan & Vrienden + blazers
• vrij. 23 nov. Melle M-Studio • Jan & Vrienden + blazers 
• zat. 15 dec. Overijse CC Den Blank • Jan & Vrienden + blazers

• zon. 13 jan.  Brussel AB • 17 u • Jan & Vrienden + blazers
• zat. 19 jan. Aalst CC De Werf • Jan & Vrienden + blazers 
• vrij. 1 feb.  Bredene Staf Versluys Centrum •  Jan & Vrienden 
• zay. 9 feb. Evergem CC Stroming •  Jan & Vrienden
• zat. 16 feb. Tienen CC De Kruisboog •  Jan & Vrienden
   support: Stoomboot solo
• zat. 23 feb. Herzele CC Steenoven •  Jan & Vrienden
• vrij. 1 maart  Antwerpen Arenbergschburg • Jan & Vrienden + blazers
• zon. 3 maart Harelbeke CC Het Spoor, 14.30 u •  Jan & Vrienden
• vrij. 8 maart Brugge Stadsschburg • Jan & Vrienden + blazers 

  support: Stephanie Struijk (NL) solo
• zat. 9 maart Leopoldsburg CC • Jan & Vrienden + blazers
• vrij. 22 maart Mechelen Stadsschouwburg • Jan & Vrienden + blazers
• vrij. 5 april Ronse CC De Ververij •  Jan & Vrienden
• zat. 6 april Zaventem CC De Factorij • Jan & Vrienden + blazers
• zat. 20 april Gent Minardschouwburg Gent • Jan & Vrienden + blazers
• vrij. 14 juni  Sijsele Cultuurfabriek •  Jan & Vrienden

Najaar 2018 • Hèhè! Wat een Man!

Voorjaar 2019 • Hèhè! Wat een Man!

• zat. 9 juni privéconcert in Meise
• zon. 8 juli Markt Eeklo • Jan speelt op uitnodiging van Wouter Berlaen 

 enkele liedjes mee voor 25 jaar CC Herbakker!
• zat. 4 aug. Live a Live Festival • Hasselt-Steevoort • 21 u • Jan & Vrienden •  

  support: Stoomboot solo
• don. 9 aug Lommel, Burgemeesterspark • 21 u • Jan & Vrienden 

 support: Stoomboot solo

Zomer 2018
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20-10 KEERBERGEN GC Den Bussel (Jan & Vrienden + blazers)
23-11 MELLE M-Studio  (Jan & Vrienden + blazers)
15-12 OVERIJSE CC Den Blank (Jan & Vrienden + blazers)
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Najaar 2018 Voorjaar 2019

www.pinguinproductions.be • 09-363 84 40 • geert@pinguinproductions.be
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13-01 BRUSSEL Ancienne Belgique (Jan & Vrienden + blazers)
19-01 AALST CC De Werf (Jan & Vrienden + blazers)
01-02 BREDENE MEC Staf Versluys (Jan & Vrienden)
09-02 EVERGEM CC Stroming (Jan & Vrienden)
16-02 TIENEN CC De Kruisboog (Jan & Vrienden)
23-02 HERZELE CC Steenoven (Jan & Vrienden + blazers)
01-03 ANTWERPEN Arenbergschouwburg (Jan & Vrienden + blazers)
03-03 HARELBEKE CC Het Spoor  (Jan & Vrienden)
08-03 BRUGGE Stadsschouwburg  (Jan & Vrienden + blazers)
09-03 LEOPOLDSBURG Cultureel Centrum (Jan & Vrienden)
22-03 MECHELEN Stadsschouwburg  (Jan & Vrienden + blazers)
05-04 RONSE CC De Ververij (Jan & Vrienden)
06-04 ZAVENTEM CC De Factorij  (Jan & Vrienden + blazers) 
20-04 GENT Minardschouwburg  (Jan & Vrienden + blazers)
14-06 SIJSELE CC Cultuurfabriek (Jan & Vrienden)

Jan wordt 75!

Thema-affiche 2018-2019
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Sponsoringvoorstel
De theatertour ‘Hèhè! Wat een Jan!’ zet Jan als 
75-jarige in de picture. En zijn onsterfelijke liede-
ren natuurlijk. Zijn verjaardag - precies op 1 janu-
ari 1975 - zal niet ongemerkt voorbij gaan. 

De tour wordt professioneel gerund en biedt en-
kele gerichte sponsorkansen.

DOELGROEP: OUDER MAAR OOK JONGER

Nemen we de theatertour van de vorige seizoenen 
(het eerste jaar voor 95 % uitverkocht) als maat-
staf, dan zien we dat Jan nog steeds scoort bij di-
verse generaties fans. Natuurlijk is het aandeel 45 
tot 70-ers groot, maar ook opvallend veel jongere 
koppels (25 tot 40-ers) bevolkten de tribunes. 

FINANCIELE PARTNERS

Naast media-partners is er ruimte voor twee fi-
nanciële partners die de tour steunen. Het budget 
wordt op maat besproken.

CULTURELE CENTRA ALS PARTNERS

De verjaardagstour loopt langs 18 culturele cen-
tra. Stuk voor stuk professioneel gestructureerde 
programmatoren. Ze zorgen voor een stevige lo-
kale communicatie via websites, facebook, pro-
grammaboekjes, flyers, affiches,… Ze kondigen 
hun programma altijd aan in de maanden mei en 
juni van het komende theaterseizoen.

PERIODE

De tour loopt van oktober 2018 tot juni 2019. Ge-
spreid over al die maanden om het tempo voor de 
jarige niet al te hoog te leggen. 

De promotie voor de tour is nu al begonnen, met 
de ticketverkoop in de CC’s maar zal pas op kruis-
snelheid komen vanaf begin september.

WAAROM SPONSORING?
Met de media-ruil willen we de nieuwe theater-
tour van Jan De Wilde een breder communica-
tie-draagvlak bieden .

Met de financiële inbreng wensen we volgende 
items te financieren:

• diverse kosten aan verplaatsingen en logistiek
• decor- en speciale lichtelementen
• druk van affiches en flyers
• ondersteuning advertentie-kost
• projectie en artwork voor projectie
• de productie van roll-ups
• gastoptredens van andere artiesten
• vergoedingen voor repetities e.d.

VOORSTEL VOOR MEDIA PARTNERS

We streven naar drie media-partners (krant 
• radio • magazine) om de campagne te dra-
gen. Bedoeling is om op een bescheiden ma-
nier de communicatie voor de tour te kunnen 
spreiden van begin oktober 2018 naar janu-
ari 2019 toe.
Er lopen momenteel onderhandelingen met 
belangrijke spelers uit elk media-vakje. 

MEERWAARDE

Laat jullie klant, doelgroep, consument, me-
dewerker … kennis maken met een artiest 
die het taalgebruik en de klankleur van de 
kleinkunst in Vlaanderen (mee) heeft uitge-
tekend. Zonder Jan geen Luc De Vos, geen 
Frank Van derlinden, geen Yevgueni, geen 
Stoomboot …
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Wat biedT Jan?
1 PARTNERSHIP MET JAN DE WILDE

 U wordt partner van Jan De Wilde en zijn bende. Een historische gebeurtenis waar u fier mag op zijn. Jan is 
een levende legende, een icoon van de kleinkunst. Zijn naam wordt in één adem genoemd met Zjef Vanuyt-
sel, Willem Vermandere, Wannes Vandevelde … We moeten hem koesteren. Voor eeuwig en één dag.

2 TV-DOCUMENTAIRE & DVD

 Op zaterdag 12 maart 2016 werd het integrale concert van Jan De Wilde op beeld opgenomen, in CC De Werf 
in Aalst. Deze beelden zijn gebruikt in een TV-documentaire - genre Belpop - vermengd met interviews met 
Jan zelf en met Urbanus, Bart Peeters, Hugo Matthysen, Kris De Bruyne, Gust Decoster, Della Bosiers … Een 
uniek document dat begin 2019 op Canvas wordt vertoond. Datum nog te bespreken. Deze documentaire 
wordt op dvd uitgebracht.

 Logo-vermelding in aftiteling en op dvd-box kan, mits aparte campagne of actie rond deze dvd. Aankoop- 
opties van grotere aantallen zijn bespreekbaar.

3 PRINT-CAMPAGNE

 Voor de Theatertour wordt het volgende drukwerk gemaakt:
  • Logo-vermelding op 1.000 affiches (zo’n 50 per concert + extra’s)
  • Logo-vermelding op 8.000 flyers (350  à 400 per concert + extra’)

 Op het drukwerke wordt het logo van partners en media-partners gedrukt. Voorbeelden, zie verder.

4 MEDIA-CAMPAGNE

 De voorbije tours werden gesponsord door de Nationale Loterij (2015-2016), door De Standaard (2015-2017) 
en door Knack (2015-2018). Voor de komende theatertour zal opnieuw een advertentiecampagne worden 
gerealiseerd (momenteel in onderhandeling). Met logo-vermelding van de partners en de media-partners in 
de advertenties. Voorbeelden, zie verder.

5 AANWEZIGIHEID OP CONCERTEN

 In de culturele centra plaatsen we elke speelavond twee roll-ups die speciaal voor de theatertour zijn ge-
maakt. Met de logo’s van de partners. Voorbeelden, zie verder.
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6. TOEGANGSTICKETS BESCHIKBAAR

 Per partner reserveren we een pakket van 20 à 40 tickets, verspreid over het seizoen, over de diverse culturele 
centra. Of bespreekbaar per pakket.

7. EIGEN SHOW, EIGEN ZAAL, EIGEN PUBLIEK

 De mogelijkheid bestaat om een eigen show uit te kopen, of in de deal te integreren. Er is een optiedatum 
daarvoor beschikbaar: vrijdag 19 april 2019.

8 WEBSITE www.jandewilde.net

 Op de website van de artiest wordt een link gemaakt met de website van de partner. Ook andere vormen van 
‘digitale’ saemnwerking zijn bespreekbaar.

8 EIGEN FACEBOOK KANAAL

 Jan De Wilde beschikt over een eigen facebook-profiel. Dat wordt ingezet voor communicatie met zijn pu-
bliek en voor auto-promotie. Maar evenzeer wordt langs dat kanaal geadverteerd om nieuwe plannen en 
concertendata te communiceren. 

9 CD-BOX EN BOEK VAN JAN DE WILDE
 In oktober 2015 verschenen een cd-box én een biografie, allebei met de titel ‘Dag meneer de Wilde’. De cd-

box bevat drie JDW-cd’s (best of + enkele nieuwe liedjes). In samenwerking met Warner Music. De biografie 
is van de hand van Jo Bogaert (bekend van Technotronic) en verscheen via Uitgeverij Lannoo.

 Aankoopopties in grotere aantallen zijn bespreekbaar.

10 PERSCAMPAGNE
 We durven vermoeden dat de aandacht voor de 75-tour groot zal zijn. Zijn verjaardag en zijn status verplich-

ten welwillende media aandacht te besteden aan de tour. Dat Jan op die manier naar buiten treedt is op zich 
al een nieuwsfeit, ruim vijftien jaar na zijn laatste grote tour.

11 VOORSTEL OP MAAT
 Speciale wensen? Een groter pakket tickets? Een extra concert? … Laat maar horen.
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Op zaterdag 4 oktober 2014 zette Jan De Wilde een uitverkochte AB in Brussel op onnavolgbare manier naar zijn hand. Hij 
kreeg een staande ovatie. Ook zijn negen (!) muzikanten deelden in de lof. Het vervolg laat zich raden… Jan De Wilde trok 
met grote bezetting én met succes door Vlaanderen voor 24 concerten tijdens het theaterseizoen 2015-2016. Hij herhaalt 
dat huzarenstukje in 2016-2017 en 2017-2018. Jan en zijn bende spelen een vijftigtal concerten op festivals, in culturele cen-
tra, grote en kleinere theaters tot zelfs in kerken. Jawel. Jan De Wilde heeft al lang zijn hemel verdiend. 

Jan De Wilde is een kleinkunsticoon. Hij werd het na zijn eerste tv-optreden in 1965 en hij is het ook nog in 2015. Vijftig jaar 
muziekgeschiedenis in één leven. Jan is een unieke vertegenwoordiger van de eerste generatie Vlaamse kleinkunstartiesten. 
Moeiteloos behield hij zijn status. Dankzij liedjes die tot onze culturele ziel zijn gaan behoren: ‘Joke’, ‘Een vrolijk lentelied’, 
‘Walter’, ‘Eerste sneeuw’, ‘Fanfare van honger en dorst’ …

Tekenen en schilderen

Jan De Wilde wordt op 1 januari 1944 in Aalst geboren. Zijn vader overlijdt als Jan amper 9 jaar is. De jonge De Wilde studeert 
Latijn-wiskunde in het Sint-Maarteninstituut, een college met een knapenkoor - het latere Cantate Domino - waarin hij zingt 
van z’n vijfde tot z’n veertiende. Tussen de Latijnse volzinnen en de axioma’s dwaalt Jans geest steeds meer af … naar zijn 
tekeningen: hij krabbelt speelse schetsen, satirische cartoons of stekelige karikaturen van professoren en andere vreemde 
creaturen.

Maar ook muziek blijft zijn deel. Als zijn sopraanstemmetje breekt sticht Jan met een handvol lotgenoten zijn eigen koortje. 
Al snel leert hij ook muziekinstrumenten bespelen (gitaar, piano) en verzint hij zijn eerste melodietjes en teksten. Het zijn de 
vroege jaren 60. Hij wordt geprikkeld door Georges Brassens, Kor van der Goten en Jaap Fischer. Al in 1962 waagt hij het op 
een podium te stappen. Met zijn eigen meesterwerkjes

Iets later levert de jonge Bob Dylan inspiratie. Maar evengoed raakt Jan in de ban van de vroege rock ’n roll, van rauwe spiri-
tuals en van de mystiek van Johann Sebastian Bach. 

In 1965, amper 20 jaar jong, versiert Jan zijn eerste live tv-optreden. Maar hij blijft tekenen en volgt kunstonderwijs aan de 
Sint-Lukasacademie in Gent. Zijn tekenwerk evolueert naar schilderwerk en in 1967 stelt hij tentoon in Aalst en in Oostende. 
Als lid van jeugdclub Sint-Joris in Aalst kunnen ook fotografie en poppentheater hem boeien. De wereld gaat open. 

Dan toch maar muziek

Eind jaren zestig raakt Jan steeds meer in de ban van zijn eigen muziek. Gitaar spelen, teksten maken, liedjes schrijven. Zijn 
bekendheid groeit onder meer dankzij zijn passage op het Humorfestival van Heist in 1970. Jan De Wilde blijkt een originele 
verschijning te zijn met een unieke manier van liedjes maken en een bevreemdend grappige présence op het podium. Zijn 
bindteksten vol zelfspot zijn nu eens legendarisch stuntelig en dan weer eindeloos hilarisch. Dat slaat aan en is in wezen 
nooit veranderd. 

Maar het is het liedje ‘Joke’ dat hem definitief in de spots zet. Meer nog de zin ‘Joke, Joke, trek je wit jurkje uit’. Katholiek Vlaan-
deren vindt het maar niks, de na-oorlogse jeugd vindt het heerlijk opstandig. Jan De Wilde is er en zou er blijven.

Zzrrrrôôô, het eerste album

In het begin van de jaren 70 kent Jan De Wilde een heel productieve periode. Met drie elpees in zes jaar tijd. ‘Zzrrrrôôô’ (met 
o.m. ‘Ik kan het ma’ en ‘Joke’), ‘Vogelenzang 5’ (met ‘Een vrolijk lentelied’, ‘Walter, ballade van een goudvis’ en ‘Huis van be-
waring’), en ‘Knikkerterrorist’ (met ‘Morgen is het feest’). Hij is ook producer. Onder meer voor collega Kris De Bruyne en de 
piepjonge Urbanus.

In de jaren 80 volgt een luwe periode met enkel het album ‘PVBA Koekejoe & Co’. Kleinkunst heeft het moeilijk in Vlaanderen 
en dat is voor Jan niet anders. Toch blijft zijn concertagenda aardig gevuld. Er is geen enkele parochiezaal in Vlaanderen waar 
Jan niet is geweest.

Eind jaren 80 vindt Jan zijn tweede adem. In 1987 schrijft hij de muziek voor de eerste Urbanus-film ‘Hector’. En met een por 
in de rug van dezelfde Urbanus en platenfirma EMI, brengt hij nog in 1987 de elpee ‘De Bende van Jan De Wilde’ uit (met 
‘Anneke Weemaes’ en ‘Zussen’).

Masterpiece Hè hè

Het album smaakt naar meer en in 1990 levert Jan zijn masterpiece af. Voor de cd ‘Hèhè’ kan hij rekenen op een uitgekiende 
schare fijne muzikanten, zoals Henny Vrienten, Boudewijn de Groot, Wigbert Van Lierde, Fay Lovsky, Harry Sacksioni. Hè hè 
wordt een mijlpaal in de Vlaamse muziekgeschiedenis. Hij knipoogt naar Randy Newman in ‘Naakte Man’, scheldt ons de 
huid vol in  ‘Hè hè’, zet zijn dorp muzikaal op de kaart in ‘Hier in Aaigem’ en kneedt drie Lieven Tavernier-liedjes tot absolute 
klassiekers: ‘De fanfare van honger en dorst’, ‘Eerste sneeuw’ en ‘De verdwenen karavaan’. De hemel gaat opnieuw open.

Biografie
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Het zijn intense jaren voor Jan, met een tour met de Centimeters, een legendarisch AB-concert met Henny Vrienten en zijn 
Magnificent Seven in 1991, een zomertour met de Fanfare van honger en dorst (1991) en een tour mét cd met Prima La 
Musica (1991-1992).

Waarna een nieuwe luwe periode volgt… Pas in 2000 wordt de stilte even doorbroken met het album ‘Oude Maan’ waarop 
onder meer ‘Favoriete Beest’ en het heerlijk kleine ‘Kat en ik’ prijken. Jan laat zich producen door Jo ‘Technotronic’ Bogaert, 
jawel die van Pump Up the Jam. Luc De Vos levert het lied ‘Wij houden stand’.

Te Gek!?

Ondertussen blijft Jan optreden met zijn kompanen Eddy Peremans (gitaar) en Jo Soetaert (drums). Ook echtgenote Lieve 
Van Steenberghe springt als bassiste of violiste vaak bij. En bovenal, hij blijft  bovenaan de playlists van Radio 1 en Radio 2 
staan. Nog voor de lucht herfstgrijs wordt weerklinkt jaarlijks steevast ‘Eerste Sneeuw’.

In 2004 stapt Jan, samen met Snaarmens Jan De Smet, in het Te Gek!?-project. Hun duet ‘Moeder weer meisje’ verschijnt op 
de eerste TeGek!?-cd. Het doel: aandacht schenken aan medeburgers met psychische problemen. De vierde TeGek!?-cd is in 
2010 een meevaller voor Jan. Zijn duet met Yevgueni-voorman Klaas Delrue staat weken in de Ultratop 50. Het nummer heet 
‘Zalige zot’ en is een vertaling van ‘Beuatiful Freak’ van Eels. Stef Kamil Carlens is producer.

Jan schuwt duetten niet. In 2008 brengt hij samen met Sarah Bettens een magische versie van ‘De aarde’ van Urbanus tijdens 
Urbanus Vobiscum in het Sportpaleis van Antwerpen. En in 2011 verrast Jan ons met de cd ‘O Kerstnacht schooner dan de 
daegen’, die hij opneemt met 15 klassieke muzikanten, en met de steun van EMI en Klara.

Jan gaat weer touren. En hoe!

Op zaterdag 4 oktober 2014 nodigt de Brusselse AB Jan uit voor een Rewind-concert van de cd ‘Hèhè’. Hij pakt uit met een 
grote bezetting. ‘De Vrienden’ van Jan aangevuld met vier blazers. Het wordt een triomftocht, tot verbazing van de heer De 
Wilde zelf. Op naar 2015. In de zomer speelt Jan met de ‘Vrienden’ enkele elfjuli-concerten maar vooral zijn passage op Dra-
nouter maakt indruk en wordt in De Standaard bewierookt. Het is de perfecte start voor Theatertour 2015-2016 onder de 
titel ‘Dag meneer De Wilde’. In het najaar 2015 verschijnen onder dezelfde titel een biografie én een 3-delige cd-box.

In de zomer van 2016 speelt Jan onder meer op Boterhammen in het Park. En vanaf november gaat het tweede luik van de 
Theatertour van start. Met 25 concerten in gans Vlaanderen. En zo gaat het ook in 2017, met een spetterend zomerconcert 
op de Gentse Feesten - het Luisterplein moest worden afgesloten (4.600 pers) - en het vervolg van de tour in de herfst en de 
winter (met 15 concerten). Stevast zit nu ook ‘Wals met Mathilda - het Tom Waits-epos en vertaald door Eddy Peremans - in 
zijn repertoire.

Hèhè! Wat een Jan!

Op 1 januari 2019 wordt Jan 75. En, jawel, er komt een nieuwe tournee  in 2018-2019( zie hier). Het wordt een weerzien met 
de mooiste zalen van Vlaanderen’. “Dat ik dit nog mag doen!“ zegt Jan steevast. Zijn eerste optredens dateren van de eerste 
helft van de jaren 60, zijn eerste TV-verschijning was al in 65. Dat is alreeds 53 jaar geleden. Met de nieuwe tour uit Jan zijn 
dankbaarheid om wat hij al die tijd heeft mogen doen: liederen maken, liederen zingen en heel veel deskundig lui zijn. Hèhè! 
Wat een Jan!

Concerten

Live steunt Jan op een vaste groep muzikan-
ten die al jaren de dienst uitmaken: Eddy Pe-
remans (gitaren), Jo Soetaert (drums), Mario 
Vermandel (bass/contrabass), Kries Roose 
(toetsen) en Liesbeth De Lombaert (viool). Tij-
dens de tour wordt de band (vaak) aangevuld 
met vier blazers: Wim De Pauw (trombone), 
Bart Coppé (bugel), Johan Van Neste (hoorn) 
en Geert Vanhassel (tuba). Lieven Vanvaeren-
bergh doet het geluid, Pepijn De Paepe het 
licht. Wat een bende!

En ik? Ik ben de fixer. Hard werken hoor! Aaat-
tsssjjiieee!

Geert Vandenbon
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Jan en zijn muzikanten
Ook komend seizoen staat Jan De Wilde ‘ongegeneerd’ op het podium. Witgallig zilvergrijs. Onnavolg-
baar grappig en bovenal muzikaal ijzersterk. De verjaardagstour ‘Hèhè! Wat een Jan’ kondigt zich veel-
belovend aan.

Live verheft Jan traagheid tot kunst. Kleinkunst als opperste zen-benadering. Hij brengt het beste uit 
wat hij ooit op plaat zette. Hij scoort met het scheldlied ‘Hèhè’, ontroert met ‘Walter’, krijgt de lachers 
op zijn hand met ‘Zussen’, zet de zaal in beweging met ‘Naakte Man’ en verrast met nieuwe liedjes, zoals 
‘Hare Krishna’ en bovenal met ‘Wals met Mathilda’, de intrigerende cover van de Tom Waits song ‘Tom 
Traubert’s Blues’, een vertaling van gitarist Eddy Peremans.

Een live-concert van ‘meneer De Wilde’ is een feest van zachtheid, humor en sacrale stilte. Ook komend 
seizoen pakt Jan groots uit. Hij doet het niet alleen maar samen met zijn ‘Vrienden’ én met vier blazers. 
Een bende subtiele talentvolle muzikanten met een grote staat van dienst. Met de fijnste arrangemen-
ten creëren ze een intiem muzikaal bedje waarop Jan zijn kleinkunstliedjes spreidt. Met doorleefde 
stem, soms fluisterend, vaak debiterend, altijd overtuigend en geloofwaardig. 

Jan De Wilde (zang/gitaar/mondharmonica) doet het live met:

Eddy Peremans (gitaren/zang)
Kries Roose (toetsen/zang)
Jo Soetaert (drums/zang)
Mario Vermandel (bass/contrabas)
Liesbeth De Lombaert (viool)

Bart Coppé (trompet/bugel)
Wim De Pauw (trombone)
Johan Van Neste (hoorn)
Geert Vanhassel (tuba)

Geluid: Lieven Van Vaerenbergh 
Licht & projectie Pepijn De Paepe (licht).
Merchandising: Mia Verbiest
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Prints en advertenties

Dag meneer De Wilde

Theatertour
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07-11 HERZELE • CC De Steenoven
21-11 BRUGGE • Stadsschouwburg
28-11 LIER • Cultuurcentrum
05-12 GENK • C-Mine cultuurcentrum
18-12 LEOPOLDSBURG • CC
19-12 STROMBEEK-BEVER • CC

06-01 LEUVEN • 30CC/Schouwburg
16-01 ROESELARE • De Spil
22-01 SCHERPENHEUVEL • GC den egger
23-01 EEKLO • CC De Herbakker
28-01 HERK-DE-STAD • De Markthallen
30-01 GENT • Minardschouwburg
05-02 KOKSIJDE • CC CasinoKoksijde
06-02 DILBEEK • CC Westrand
12-02 BILZEN • CC De Kimpel
13-02 BEERSEL • CC de Meent
19-02 BEVEREN • CC Ter Vesten
20-02 TURNHOUT • De Warande
27-02 OVERIJSE • CC Den Blank
04-03 OVERPELT • CC Palethe
05-03 MECHELEN • Schouwburg
10-03 ANTWERPEN • De Roma
12-03 AALST • De Werf
25-03 MENEN • CC De Steiger

VOORJAAR
2016

NAJAAR
2015

JDW_4kolx100.indd   2 16-11-15   16:58
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Theatertour2015-2016Nog tot eind maart

Dag meneer De Wilde

JDW_Teaser_2.indd   1

22-01-16   10:44
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Dag meneer De Wilde Theatertour
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Voorjaar 2017
13-01 AVELGEM • CC Spikkerelle *
20-01 GENT • Minardschouwburg **
10-02 MAASEIK • CC Achterolmen **
11-02 DENDERMONDE • CC Belgica **
17-02 HAMONT-ACHEL • Cinema Walburg *
22-02 IZEGEM • Cultuurhuis De Leest **
10-03 WAREGEM • CC De Schakel **

* Jan & Vrienden 
** Jan & Vrienden + blazerskwartet 

11-03 LOKEREN • Cultureel Centrum **
24-03 RAVELS • GC De Wouwer*
25-03 LIEDEKERKE • GC Warande *
07-04 MACHELEN-DIEGEM • GC ’t Kwadrant *
08-04 HASSELT • Cultuurcentrum **
19-04 SINT-GENESIUS-RODE • GC Boesdaalhoeve *
21-04 NIEUWPOORT • Centrum Ysara **

Info tickets, CD-box en biogra� e
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Dag meneer De Wilde Theatertour
Voorjaar 2017

13-01 AVELGEM • CC Spikkerelle *
20-01 GENT • Minardschouwburg **
10-02 MAASEIK • CC Achterolmen **
11-02 DENDERMONDE • CC Belgica **
17-02 HAMONT-ACHEL • Cinema Walburg *
22-02 IZEGEM • Cultuurhuis De Leest **
10-03 WAREGEM • CC De Schakel **

* Jan & Vrienden 
** Jan met Vrienden en blazerskwartet 

11-03 LOKEREN • Cultureel Centrum **
24-03 RAVELS • GC De Wouwer*
25-03 LIEDEKERKE • GC Warande *
07-04 MACHELEN-DIEGEM • GC ’t Kwadrant *
08-04 HASSELT • Cultuurcentrum **
19-04 SINT-GENESIUS-RODE • GC Boesdaalhoeve *
21-04 NIEUWPOORT • Centrum Ysara **

Info tickets, CD-box en biogra� e

Dag meneer De Wilde Theatertour
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Dag meneer De Wilde Theatertour
Najaar 2016 Voorjaar 2017

04-11 SCHILDE • Dienstencentrum * 
05-11 ST-LIEVENS-HOUTEM • CC De Fabriek *
10-11 MALDEGEM-KLEIT • Sint-Vicentiuskerk *
19-11 WONDELGEM • kerk Vroonstalledries *
24-11 WEMMEL • GC de Zandloper  **
26-11 WEVELGEM • CC Guldenberg **
01-12 BORNEM • Schouwburg Ter Dilft **
09-12 IEPER • CC Het Perron **
10-12  TORHOUT • CC de Brouckère **
16-12 WEZEMBEEK-OPPEM • GC de Kam *
23-12 SINT-NIKLAAS • Stadsschouwburg **

13-01 AVELGEM • CC Spikkerelle *
20-01 GENT • Minardschouwburg **
10-02 MAASEIK • CC Achterolmen **
11-02 DENDERMONDE • CC Belgica **
17-02 HAMONT-ACHEL • Cinema Walburg *
22-02 IZEGEM • Cultuurhuis De Leest **
10-03 WAREGEM • CC De Schakel **
11-03 LOKEREN • Cultureel Centrum **
24-03 RAVELS • GC De Wouwer*
25-03 LIEDEKERKE • GC Warande *
07-04 MACHELEN-DIEGEM • GC ’t Kwadrant *
08-04 HASSELT • Cultuurcentrum **
19-04 SINT-GENESIUS-RODE • GC Boesdaalhoeve *
21-04 NIEUWPOORT • Centrum Ysara **
* Jan & Vrienden 
** Jan met Vrienden en blazerskwartet 

210161021_JDW_4kolx100.indd   1 19/10/16   08:40
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Herneming
Theatertour
2016-2017

FLYER EN AFFCIHE 2016-2017

ROLL-UPS 
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Foto Hilde Gilbos
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Dag meneer De Wilde
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04-11 SCHILDE • Dienstencentrum * 
05-11 ST-LIEVENS-HOUTEM • CC De Fabriek *
10-11 MALDEGEM-KLEIT • Sint-Vicentiuskerk *
19-11 WONDELGEM • kerk Vroonstalledries *
24-11 WEMMEL • GC de Zandloper **
26-11 WEVELGEM • CC Guldenberg **
01-12 BORNEM • Schouwburg Ter Dilft **
09-12 IEPER • CC Het Perron **
10-12  TORHOUT • CC de Brouckère **
16-12 WEZEMBEEK-OPPEM • GC de Kam *
23-12 SINT-NIKLAAS • Stadsschouwburg **

Info & tickets

Theatertour 2016-2017
Herneming

Najaar 2016

Voorjaar 2017

13-01 AVELGEM • CC Spikkerelle *
20-01 GENT • Minardschouwburg ** 
10-02 MAASEIK • CC Achterolmen ** 
11-02 DENDERMONDE • CC Belgica ** 
17-02 HAMONT-ACHEL • Cinema Walburg *
22-02 IZEGEM • Cultuurhuis De Leest ** 
10-03 WAREGEM • CC De Schakel ** 
11-03 LOKEREN • Cultureel Centrum ** 
24-03 RAVELS • GC De Wouwer *
25-03 LIEDEKERKE • GC Warande *
07-04 MACHELEN-DIEGEM • GC ’t Kwadrant *
08-04 HASSELT • Cultuurcentrum ** 
19-04 SINT-GENESIUS-RODE • GC Boesdaalhoeve *
21-04 NIEUWPOORT • Centrum Ysara **
* Jan & Vrienden  ** Jan met Vrienden en blazerskwartet 

20161015_DS_Schouwburg.indd   1 12/10/16   21:27
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22-09 MORTSEL Kaleidoscoop (Jan & Combo)
30-09 RIJKEVORSEL De Singer  (Jan & Combo)
14-10 OUDENBURG CC ipso facto (Jan & Vrienden)
21-10 LEBBEKE CC De Biekorf (Jan & Vrienden)
24-11 ZARREN Kerk dorpsplein (Jan & Vrienden)
20-12 KNOKKE-HEIST CC Scharpoord (Jan & Vrienden)
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06-01 HERENTALS CC ‘t Schaliken (Jan & Vrienden)
13-01 ROESBRUGGE Kerk Tempelierstraat (Jan & Vrienden)
26-01 GENT Minardschouwburg (Jan & Vrienden + blazers)
09-02 ZWALM GC De Zwalmparel  (Jan & Vrienden)
09-03 GEEL CC de Werft  (Jan & Vrienden)
16-03 ZONNEBEKE OC De Leege Platse (Jan & Vrienden)
17-04 DIEST CC Den Amer  (Jan & Vrienden)
20-04 TEMSE Theaterzaal Roxy (Jan & Vrienden)
24-05 ZOTTEGEM CC Zoetegem  (Jan & Vrienden)

Najaar 2017 Voorjaar 2018

Jaargang drie
Theater tour
2017-2018

www.pinguinproductions.be • 09-363 84 40 • geert@pinguinproductions.be
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Jaargang drie
Theatertour
2017-2018

22-09 MORTSEL • 30-09 RIJKEVORSEL • 14-10 OUDEN-
BURG • 21-10 LEBBEKE • 24-11 ZARREN • 20-12 KNOKKE-
HEIST • 06-01 HERENTALS • 13-01 ROESBRUGGE • 26-01
GENT Minardschouwburg • 09-02 ZWALM • 09-03 GEEL 
• 16-03 ZONNEBEKE • 17-04 DIEST • 20-04 TEMSE •
24-05  ZOTTEGEM
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Theatertour

2016-2017 

Info: Geert Vandenbon 
09-363 84 40 • geert@pinguinproductions.be

Beste vrienden,

Met trots kondigen we de herneming aan van de ‘Dag Meneer De Wilde’- 
theatertour 2016-2017 van Jan De Wilde. De tour begint op 4 november in 
Schilde en eindigt volgend jaar op 21 april in Nieuwpoort. Er staan 25 concer-
ten op het programma. 

Na jaren in de luwte bewees Jan het voorbije seizoen dat zijn plaatsje in het 
kleinkunstnirwana voor eeuwig en één dag is verzekerd. Zijn toernee - met 24 
concerten - was zo goed als uitverkocht. Volle theaters en veel waardering wa-
ren zijn deel. In oktober verschenen bovendien een 3-CD-box én een biografie. 

Ook op de radio blijft Jan scoren. Met zijn klassiekers als ‘Hèhè’, ‘Eerste sneeuw’, 
‘Walter’ … én met nieuwe liederen (o.m. ‘Hare Krishna’). Met andere woorden 
… Jan is nooit weg geweest maar nu beleeft hij de tijd van zijn leven.

Live blijft Jan een belevenis: witgallig spits, onnavolgbaar grappig en mu-
zikaal ijzersterk. Hij speelt, zingt en vertelt met volle goesting, en met een 
bende prima muzikanten. Voor fans van het eerste uur, maar ook voor nieuwe 
bekeerlingen en jonge gasten die hem nu pas ontdekken.

04-11 SCHIILDE Dienstencentrum (Jan & Vrienden)
05-11 SINT-LIEVENS-HOUTEM CC De Fabriek (Jan & Vrienden)
10-11 MALDEGEM-KLEIT Kerk Sint-Vicentius a Paulo (Jan & Vrienden)
19-11 WONDELGEM Kerk Vroonstalledries (Jan & Vrienden)
24-11 WEMMEL GC De Zandloper (Jan & Vrienden + blazers)
26-11 WEVELGEM CC Guldenberg (Jan & Vrienden + blazers)
01-12 BORNEM CC Ter Dilft (Jan & Vrienden + blazers)
09-12 IEPER CC Het Perron (Jan & Vrienden + blazers)
10-12 TORHOUT CC De Brouckère (Jan & Vrienden + blazers)
16-12 WEZEMBEEK-OPPEM GC De Kam (Jan & Vrienden)
23-12 SINT-NIKLAAS Stadsschouwburg (Jan & Vrienden + blazers)

13-01 AVELGEM CC Spikkerelle (Jan & Vrienden)
20-01 GENT Minardschouwburg (Jan & Vrienden + blazers)
10-02 MAASEIK CC Achterolmen (Jan & Vrienden + blazers)
11-02 DENDERMONDE CC Belgica (Jan & Vrienden + blazers)
17-02 HAMONT-ACHEL Ciné Walburg (Jan & Vrienden)
22-02 IZEGEM Cultuurhuis De Leest (Jan & Vrienden + blazers)
10-03 WAREGEM CC De Schakel (Jan & Vrienden + blazers)
11-03 LOKEREN Cultureel Centrum (Jan & Vrienden + blazers)
24-03 RAVELS GC De Wouwer (Jan & Vrienden)
25-03 LIEDEKERKE GC Warande (Jan & Vrienden)
07-04 MACHELEN-DIEGEM GC ‘t Kwadrant (Jan & Vrienden)
08-04 HASSELT Cultuurcentrum (Jan & Vrienden + blazers)
19-04 SINT-GENESIUS-RODE Boesdaalhoeve (Jan & Vrienden)
21-04 NIEUWPOORT CC Ysara (Jan & Vrienden + blazers)

Nieuwe single
Midden september verschijnt ‘Wals met Mathilda’, 
Jans nieuwe single (Warner Music). Het is de cover van 
‘Tom Traubert’s Blues’ van Tom Waits. De heerlijke ver-
taling komt uit het brein van gitarist Eddy Peremans.

Live in twee formules
Jan gaat op stap met zijn vaste bende muzikanten die 
hij graag ‘Vrienden’ noemt. In grotere zalen of bij pro-
grammatoren die kiezen voor méér, stapt Jan het po-
dium op met de Vrienden én met zijn blazersquartet.

TICKETS
Ticketverkoop via de theaters. Zie details en adressen 
op www.jandewilde.net.

Najaar 2016 q

Voorjaar 2017 q
Jan speelt live met:
 ‘De Vrienden’: Eddy Peremans (gitaren) • Kries Roose 

(toetsen) • Jo Soetaert (drums) • Mario Vermandel 
(bass/contrabas) • Liesbeth De Lombaert (viool)

 Het blazersquartet: Bart Coppé (trompet/bugel) • 
Wim De Pauw (trombone) • Johan Van Neste (hoorn) 
• Geert Vanhassel (tuba)

 Productie: Lieven Van Vaerenbergh (geluid) en Pepijn 
De Paepe (licht)
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De productie van de Theatertour ‘Hèhè! Wat een Jan!’ is in handen van Pinguin Bookings 
en zaakvoerder/bookingsagent Geert Vandenbon.

Bij Pinguin Bookings kan je ook terecht voor:
 • Stoomboot (Niels Boutsen)
  www.stoomboot.be
 • Pigeon on Piano (pianiste Katrien Verfaillie)
  www.pigeononpiano.com
 • Stephanie Struijk (NL) 
  www.stephaniestruijk.nl
 • Theatervoorstelling van Michel Wuyts • Dag & Nacht Koers!
  www.dagennachtkoers.be
 • kleinkunstprogramma ‘Praat me tot leven’
  www.geertvandenbon.be

 Contact
 Pinguin Bookings, Geert Vandenbon
 Issegem 10 b, 9860 Balegem
 Mail: geert@pinguinproductions.be • Tel. 09-363 84 40
 www.pinguinproductions.be
 BTW BE 0436.122.985

Voor een uitgebreide biografie, lioedjesteksten, alle voorbije agendadat … 
raadpleeg www.jandewilde.net


