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Dag allemaal!
De agenda van onze compagnie zal helaas in de volgende weeken wel dun zijn. We zijn toch overtuigd dat het noodzakelijk is om
contact met jullie te houden, mooie dingen, positieve energie en geruststellende ideeën over te brengen. Dit is volgens ons één
van de missies van de kunst : echte emoties creëren, een echt gevoelig snaar laten trillen... Bovenal niet zich opdrogen, maar ons
openstellen voor de wereld met nieuwsgierigheid en welwillendheid.
Het is trouwens bijna kerst, nee?
- Birgit Bornauw & Benjamin Macke

La Mal mariée vengée
La Mal mariée vengée (Collectage Achille Millien). Muziek- en videoproject, uitgevoerd op afstand, uitgevoerd in april en voltooid in
november. Wanneer het traditionele lied de tijd overschrijdt om het kwaad van de huidige samenleving te echoën. Een gedachte
voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld, vooral in deze periode van lockdown.
Het was een mooi en groot project, om zonder mate en met enthousiasme te delen.
Leiding : Sylvie Berger (zang) & Benjamin Macke (accordeon)
Met :
Birgit Bornauw (doedelzak)
Assumpta Canadell - Olivier Davenas - Virginie Esposito - Catherine Faure - Anne-Lise Foy - Laetitia Gallego Yannick Guilloux - Marie-Pierre Labro - Filip Lambrechts - Emmanuel Monnet - Inge Rom
(zang)

Birgit Bornauw op de cover van Chanter
De Engelse driemaandelijkse tijdschrift Chanter draagt haar nieuwe nummer op aan Birgit Bornauw via haar werk als muzikant met
zeer mooie recensies van de CD Curly Music door Andrea Kirkby en de CD Amazing Airbags door Paul James, maar ook als
muziekleraar met een artikel over lesgeven in traditionele muziek in Vlaanderen en de plaats die Birgit daar heeft ingenomen met
Amazing Airbags. Met dank aan Jane Moulder en de redactie van Chanter voor deze highlight.

Sampling van voetbas
De voetbas, een bekende instrument van de Belgisch volksmuziek van de eerste helft van de 20e eeuw, uitgevonden in Namen door
de heer Alexandry en weer geactualiseerd door Benjamin Macke op instrumenten gemaakt door Jean-Marie Paque, zet een nieuwe
stap voorwaarts in zijn rehabilitatie. Inderdaad, na een ontmoeting vorig jaar tussen Benjamin en Limex, een Oostenrijkse firma

van midiaccordeons, op Le Salon de l'Accordéon te Parijs, werd beslist dat de voetbas Jean-Marie Paque zou sampled worden om de
geluidsbank van Limex-accordeons te verrijken. De geluidsopname werd verzorgd door Studio Aurélien Tanghe.

Een accordeonworkshop als geen ander
Het was deze maand, een online cursus diatonische accordeon gegeven door Benjamin Macke aan 8 Engelse accordeonisten. We
vinden zo mogelijk oplossingen. De formule werkte heel goed, maar zal nooit de echte stages vervangen, met hun sfeer, de
pauzemomenten en de avonden waarop de cursus op een andere manier verder gaat…

Hush, Henry's Dream Machine
Enkele foto's van Hush, Henry's Dream Machine, spektakel van de Compagnie Zonzo waarin Benjamin Macke speelt de doublure
van Anne Niepold. Meer foto's op de website van Hush.

Shillelagh, 40 Melodieën van Vlaanderen en ergens
Realiseerd in 2016 bij Bémol Productions, snel uitverkocht, de Compagnie Macke-Bornauw in coproductie met Les Beaux Jours
opnieuw publiceert de partiturenverzameling 40 Mélodies de Flandre et d'ailleurs van Shillelagh. Al jullie folkshelden hebben zich
rond Shillelagh verzameld om dat boekje in een vrolijke video te presenteren. Om te kopen in de winkel van Compagnie MackeBornauw en bij Phonolithe.

Agenda van de muziekstages
Zaterdag 17 en zondag 18 April 2021
Accordeonstage met Benjamin Macke
Doedelzakstage met Birgit Bornauw
Draailier & Doedelzak in Sint-Michielsgestel (Nederland - Zuid-Brabant)

Van donderdag 12 tot zondag 15 Augustus 2021
Samenspelstage met Benjamin Macke
Doedelzakstage met Birgit Bornauw
Stages Qiqalson te Floreffe (België - Provincie Namen)

Agenda van de concerten
Vinden de details van de concertdata op :

Zondag 13 December 2020
Duo Macke-Bornauw - Curly Music
Cric-Crac Compagnie te Villeneuve d'Ascq (Frankrijk - Noord)
AFGELAST
Zondag 20 December 2020
Duo Macke-Bornauw - Curly Music
Hôpital Notre-Dame de la Rose te Lessen (België - Henegouwen)

De Winkel van de Compagnie !
Nieuw!
Al die producties zijn op aanvraag in digitale versie beschikbaar
aan "free & fair" prijs.

Shillelagh
40 Mélodies de Flandre et d'ailleurs
2016 - nieuwe editie 2020

Verzameling van 40 partituren van de repertoire
uit de 4 eerste CD's van Shillelagh.

Prijs : 15 €
digitale versie : free & fair prijs

Duo Macke-Bornauw
Curly Music
2020

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

+
François Lazarevitch : musette de Cour en dodelzak

Prijs : 15 €
digitale versie : free & fair prijs

The Amazing Airbags
(2020)
Birgit Bornauw : doedelzak en 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 €
digitale versie : free & fair prijs

Tuto*Diato
(2020)
Reeks van 10 pedagogische video's
over diatonische accordeon met Benjamin Macke.

Free & fair prijs

Shillelagh
Hemels Douwe
(2017)

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

Prijs : 12 €
digitale versie : free & fair prijs

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

Birgit Bornauw : musette de Cour en doedelzak

Benjamin Macke : accordeon en voetbas

Prijs : 10 €
digitale versie : free & fair prijs

Shillelagh
Le Vagabond
(2013)
Gabriel Lenoir : viool
Aurélien Tanghe : gitaar
Benjamin Macke : accordeon

Prijs : 10 €
digitale versie : free & fair prijs

Duo Bastringue & Rachel Bazoge
L'Arbre à danses
(2010)

Rachel Bazoge : zang
Philippe Destanque : zang en elektrische gitaar
Benjamin Macke : accordeon

Prijs : 10 €
digitale versie : free & fair prijs

Shillelagh
Germaine
(2009)
Gabriel Lenoir : viool
Aurélien Tanghe : gitaar
Benjamin Macke : accordeon
+
Birgit Bornauw : doedelzak - Christophe Declercq : viool
Christophe "Pher" Motury : trumpet - Sakina Abdou : altsax
Marc Hardy : trombone - Stéphane Beaucourt : bas

CD uitverkocht
digitale versie : free & fair prijs

Duo Bastringue
Bruit qui danse
(2007)

Benjamin Macke : accordeon

Philippe Destanque : elektrische gitaar

Prijs : 10 €
digitale versie : free & fair prijs

Shillelagh
Danse sur l'eau
(2006)

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

Prijs : 10 €
digitale versie : free & fair prijs

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 1259 geaboneerde lezers waaronder 279 voor de Nederlandse versie, dikke merci!
Als u zich wilt afmelden klik hier.

