100 jaar geleden geboren.
Levend in tekst en muziek.
Meester van de Nederlandse taal.
Zijn woord was muziek.
Zijn muziek sprak boekdelen.

Nekka-Nacht 2016
huldigt
Toon Hermans

Nekka staat voor: ‘Nederlandstalige Kleinkunst Antwerpen’
Nekka groeide tussen 1971 en 1978 uit tot het belangrijkste kleinkunstfestival van de lage landen.
Nekka werd de draaischijf van de kleinkunstbeweging in Vlaanderen en Nederland.
Grote namen werden door de organisatie samengebracht voor uitverkochte concerten in het
Antwerpse Sportpaleis, gevolgd door concerten in Hasselt, Eindhoven en Rotterdam. Voor veel
artiesten betekende Nekka een grote en belangrijke stap in hun carrière. In 1994 werd de draad
opnieuw opgepikt in het Sportpaleis met Nekka-Nacht.

Doelstellingen
-

Ondersteunen van het Nederlandstalige lied en de beleving ervan
Organiseren van activiteiten ter ondersteuning van het actuele en het nieuwe lied en/of
artiesten
Inspanningen leveren om het oudere lied blijven in de aandacht te houden en het uitbouwen
van een volwaardig kleinkunstarchief
Promoten van het Nederlands als muziektaal
Aanhalen van banden en samenwerken met verwante organisaties (o.a. Poppunt vzw,
Muziekcentrum Vlaanderen vzw, Cultuurmarkt Antwerpen, De Kleine Avonden,…)

Nekka-Nacht 2016 huldigt Toon Hermans
Met de editie 2016 staat Nekka-Nacht staat voor de grootste uitdaging uit zijn 23-jarige
geschiedenis : de herdenking van de verjaardag van dé grootmeester van de Nederlandse taal.
De ambitie is groot , de lat ligt hoog : op Nekka-Nacht 2016 huldigt Vlaanderen de enige
Toon Hermans in een feest van herkenning met de missie dit prachtige repertoire bij de jeugd
ingang te laten vinden en de ouderen met weemoed te laten mijmeren over de kracht van de
kleine dingen in een wereld van chaos.
Nekka-Nacht 2016 wordt een uniek geheel, opgehangen aan het gesproken woord van de
meester zelf (kleine poëzietjes en korte teksten ), referenties naar bekende sketches en de
interpretatie van bekende en minder bekende pareltjes uit zijn liedjestrommel en
beeldmateriaal en schilderwerk .
De vertolkers zijn zelf ook fan van het eerste uur en zullen u meenemen doorheen alle
facetten van Toon Hermans: want wie houdt niet van de clown in Circus Ronaldo, wie hangt
niet aan de lippen van rasverteller Warre Borgmans en wie wordt niet begeesterd door de
muzikaliteit van Bart Peeters?
In hun kielzog volgen gevestigde artiesten die elk in hun genre ontegensprekelijk in de
voetsporen zijn gestapt van de centrale gast : cabaretière, zangeres en clown Els de Schepper,
chansonnier Johan Verminnen, volksmens Rocco Granata, duivel-doet-al vriend van
Snieklaas Pieter Embrechts en de stand-up conférencier Bart Cannaerts.
Ook jonge artiesten worden bezield door het vakmanschap van de meester: de immer
goedlachse Riet Muylaert (Jackobond), de speelse acteur Bert Verbeke en de hemels
zingende Lissa Meyvis. En zij krijgen bovendien nog het gezelschap van de winnaar van de
laatste Nekka-wedstrijd.
De begeleidingsband staat onder de meer dan vakkundige leiding van Pol Vanfleteren die
speciaal voor de gelegenheid een 10-koppig orkest bijeenbrengt. De hele voorstelling wordt
georganiseerd onder het waakzame oog van Herman van Hove, vriend en laatste manager
van Toon Hermans .
Nekka-Nacht 2016 is er voor iedereen : de high society , de mensen uit Café Biljart, Mien met
haar feestneus en alle andere liefhebbers van Toon Hermans. Zit uw jasje goed, zit uw dasje
goed, ga dan mee op stap.

Nekka-Nacht 2016: zaterdag 23 april 2016; 20:30u, Lotto Arena Antwerpen

Waar vindt u Nekka vzw nog in 2016??
FINALE NEKKA-WEDSTRIJD
Zaterdag 6 februari 20.15u
Arenbergschouwburg, Antwerpen
Finalisten uit Vlaanderen:
De Correcties
Zoek en de reiziger
Brent Beukelaer
Finalisten uit Nederland:
Jeroen Kant
Swinder
Brechtje Kat
www.nekkawedstrijd.be

DE KLEINE OMLOOP
Natraject van de Nekka-wedstrijd met de
drie beste finalisten
Startmoment : zaterdagavond 5 maart 2016
in folkclub ’t Ey in Belsele.
En hopelijk in het najaar ook in uw cultureel
centrum!
Verkoop via Mosca Blanca
Steven Vlieghe
www.moscablanca.be
met de steun van De Vlaamse Gemeenschap
en Provincie Antwerpen

SINKSEN KORTRIJK
Meewerken
aan
de
Nederlandstalige
programmatie op zondagmiddag 15 mei en
maandagavond 16 mei 2016.

DRANOUTER FESTIVAL
Nederlandstalige programmatie in de Nekkatent , vrijdag tot zondag 5 tot 7 augustus 2016.

NIJGHSE VROUWEN
Herneming van de voorstelling in de culturele
centra rond het repertoire van Lennaert Nijgh.
Met Astrid Nijgh, Amaryllis Temmerman, Riet
Muylaert , Sabien Tiels en muzikanten Jan Van
Looy en Peter Verhaegen.
Verkoop via Garifuna
Wim Schuer
www.garifuna.be

HOUDEN VAN GRIFFELROCK 2016
Allerlaatste editie!
Dinsdag 27 september 2016 – 14.30u
Sportpaleis Antwerpen

is een organisatie van:
Nekka vzw
Collegelaan 106
2100 Antwerpen
Telefoon:
Fax:

03 248 63 43
03 322 58 77

info@nekka.be
www.nekka.be
Nekka vzw staat voor:
www.nekka-nacht.be - www.houdenvangriffelrock.be – www.nekkawedstrijd.be
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