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Dag allemaal !
Het is een heel bijzondere zomer die voor ons ligt. Zonder festival, zonder de gebruikelijke muziekstages die ons
zomerseizoen onderstrepen. Toch heeft het culturele leven, als een onkruid, zijn weg gevonden tussen obstakels om
zijn eigen biodiversiteit te herstellen. We kunnen zien hier en daar zeer lokale initiatieven ontstaan die, tegen alle
verwachtingen, verschillende gelegenheiden zullen creëren om elkaar weer te ontmoeten, feesten, cultiveren, leven…
Dank u aan die mensen!
De Compagnie Macke-Bornauw neemt zijn deel van het werk door de organisatie "in extremis" van een masterclass en
een concert met François Lazarevitch op 11 juli in Doornik. Ook op het programma voor deze brief, de CD
van Amazing Airbags die eindelijk beschikbaar is en enkele nieuwe COVIDeo's om in contact te blijven met de hele
wereld!
- Benjamin Macke

Amazing Airbags - The CD !
Hier is het! De langverwachte CD van Amazing Airbags is eindelijk gearriveerd! 8 nummers, 30 minuten van puur geluk
met 11 nieuwe doedelzaktalenten, groot zoals 3 appels, samen met gastmuzikanten met een lange ervaring : Jo
Zanders (Vlaanderen) met percussie, Aurélien Tanghe (Frankrijk) met de contrabas en ook de prachtige geluidopname,
Tister Ikomo (Congo) met de zang in het Frans en in het Nederlands, en Anxo Lorenzo (Galicia) voor een ongelofelijke
solo met zijn gaita. Kom maar snel in ons winkeltje om de CD te bestellen! En om jullie te overtuigen, kijk eens naar
onze lancering COVIDeo!

Een concert met François Lazarevitch in Doornik
François Lazarevitch is een uitstekende muzikant, hij speelt de barokke traverso en de barokke musette, maar ook
algemeen allerlei fluiten en doedelzakken, namelijk binnen Les Musiciens de Saint-Julien waarvan hij de leider is. Vanwege
zijn universum, diep geworteld in barokmuziek maar die regelmatig samenkomt met traditionele muziek, is hij een
muzikant die het Duo Macke-Bornauw enorm heeft geïnspireerd met hun project It's Baroque to my Ears en nu Curly
Music. Het is dan ook met veel plezier dat de Compagnie Macke-Bornauw hem uitnodigt voor een doedelzakmasterclass en een concert :

Zaterdag 11 juli - 20u30
Auditorium van het Conservatorium van Doornik, Place Reine Astrid
François Lazarevitch - fluit- en doedelzakrecital
Duo Macke-Bornauw - Curly Music
Inkom : 15 € / -30 jaar : 10 € / -12 jaar : gratis

Duo Macke-Bornauw - The CD Curly Music
Tweede langverwachte CD, Curly Music van Duo Macke-Bornauw zal opgenomen zijn van 6 tot 10 juli in de studio van
Aurélien Tanghe voor een release in augustus. Om te wachten, kijk eens naar dit video besteld door Le Carrefour
Mondial de l'Accordéon van Montmagny (Canada) waar de duo in 2021 zal uitgenodigd zijn.

Het Winkeltje van de Compagnie !

Duo Macke-Bornauw
Curly Music
(release in augustus 2020)

Birgit Bornauw :
musette de Cour en Vlaamse doedelzak
Benjamin Macke :
diatonisch accordeon en voetbas

Prijs onderschrijving : 12 €

The Amazing Airbags
(2020)
Birgit Bornauw : doedelzak en artistieke leiding
Benjamin Macke : accordeon & partner in crime
Hannelore, Astrid, Wiebe, Elsa, Daan, Dries, Simon,
Wolf, Iana, Zara et Tijl : doedelzak
+
Tister Ikomo : zang
Jo Zanders : percussie
Aurélien Tanghe : contrabas
Anxo Lorenzo : gaita

Prijs : 10 €

Shillelagh
Hemels Douwe
(2017)

Gabriel Lenoir :
viool
Aurélien Tanghe :
gitaar
Benjamin Macke :
accordeon

Prijs : 12 €

Duo Macke-Bornauw
It's Baroque to my Ears
(2016)

Birgit Bornauw :

musette de Cour en Vlaamse doedelzak
Benjamin Macke :
diatonisch accordeon en voetbas

Prijs : 10 €

De COVIDeo's van de Compagnie !
of hoe de link met jullie te houden…

Amazing Airbags - Onder de Linde - juni 2020

Duo Macke-Bornauw - Curly Music
Bestelling van Le Carrefour Mondial de l'Accordéon van Montmagny (Canada) - juni 2020

Folkensemble Kunstacademie van Gent - Sommarvals - juni 2020

dé Academie Ieper Folk Band - La Marianne - juni 2020

Benjamin Macke - Rêve Bohémien - mei 2020

Tuto*Diato - mei 2020

Incredible Plugged Baroque Musette - april 2020

Deelname aan Big Folk Orchestra #1 van Studio La Claranbox - april 2020.

Benjamin Macke - Staying At Home - april 2020.

Benjamin Macke - solo voor de CD Amazing Airbags - maart 2020.

Het is gedaan voor deze keer, tot binnenkort!
Birgit Bornauw & Benjamin Macke
Compagnie Macke-Bornauw
0032 (0)489 167 289
0033 (0)689 94 87 24
www.macke-bornauw.com | macke.bornauw@gmail.com
Rue de Willemeau 17 - 7500 Ere (België)

Jullie zijn nu 1242 geaboneerde lezers waaronder 270 voor de Nederlandse versie, dikke merci!
Als u zich wilt afmelden klik hier.

