
25 & 26 mei
GRATIS

 LIVE IN
HASSELT

EEN INITIATIEF VAN JNR MUSIC CENTER

STIJN MEURIS - GUY SWINNEN - MAURO PAWLOWSKI

JOHN JORIS & FRIENDS - THE KIDS - TWO OF US

ALONG COMES MARY - COSMO’S FOGER-T - HOODOO 

MEN - BOULEVARD VINYL - MUZE JAZZ ORCHESTRA

HUMMINGBIRD - HILDE FRATEUR & PETER VAN EYCK 

ASTER - ORBIT FOLKS - FULL STRENGHT - TACO  

SPIKE & MAARTEN - BE NICE TO THE BUSDRIVER 

DIRTY UNDIES - COMMON STRANGERS - ZAT VAN AA 

THE BEASTLES  -  TEAM LATINO  -  VINCE SEYS -  KOYLE 

THE BELGIAN DIXIEKINGS - ENJOY IT - BLUES LEE 

ASBAK - FAT BASTARD - TASTY TOWN BIG BAND 

WHITE TRASH DATING SERVICE - PARTY SOLUTIONS

JOE HARDY - TWO 4 YOU - THE MOVE - KINGDA KA

PICCALILLI MUSIC - INTKLAD? - LOOSE LICENSE

WILHELMINA MUSIC ABACINATION - DRE VANLAER

ALE & ALLEY - TRACKS & TRAINS - LESS IS MORE 

RHEA - TIM FINOULST & PATRICK STEENAERTS

THE HOURGLASS INSTINCT - A SLICE OF LIFE - IVAN

MET DE STEUN VAN STAD HASSELT



Op zaterdag 25 en zondag 26 
mei 2019 zal de 35e editie van 
“Live in Hasselt” plaats vinden.

Live in Hasselt een super gezellig 
GRATIS feest in de gezellige Hasseltse 
binnenstad, niet minder dan 30 live 
bands zullen zoals de voorgaande 
jaren meer dan 40.000 mensen naar 
de Hasseltse binnenstad lokken.

Het brede aanbod van muziekstijlen, 
de fijne mix van nationaal bekende 
artiesten, lokale helden en nog te 
ontdekken talent van eigen bodem 
zorgen ervoor dat je muziekliefhebbers 
van alle soorten tegen het lijf  loopt 
op Live in Hasselt. Grote podia op de 
mooie stadspleinen wisselen elkaar 
af met leuke steegjes waar bands in 
de gezellige kroegen het beste van 
zichzelf  geven.

Alle stijlen komen aan bod, zodat 
ieders muzikale honger gestild zal wor-
den, rock, indie, ambiance, akoestisch, 
jazz, coverbands, kleinkunst enz…

Live in Hasselt start op zaterdag om 
15u, zowel op de pleinen als in de 
cafés. De concerten buiten stoppen om 
23u, maar in de cafés gaat Live in Has-
selt door tot 02u. Op zondag spelen 
we van 16u tot 22u.

Het is ondertussen wel geweten, maar 
we vermelden het toch nog even:
Live in Hasselt is volledig GRATIS en is 
een organisatie van JNR Music Center 
en de Stad Hasselt.

Live in Hasselt is het grootste
evenement in de Hasseltse binnenstad. 
Dit mag u zeker niet missen! De folder 
is te verkrijgen bij de dienst Toerisme 
van Hasselt, bij alle deelnemende 
zaken en te downloaden op
www.liveinhasselt.be!

JnR Music Center en schepen van
evenementen Habib El Ouakili wensen 
u een aangenaam muzikaal weekend.

Live in Hasselt

25 & 26  MEI - GRATIS



HET MOLENPOORTPLEIN ZATERDAG ZONDAG

19.00 H-20.45H 
COSMO’S FOGER-T is een fantastische rockband rond Frankie Saenen (THE SCABS, THE KIDS) die op 
unieke wijze, samen met Jo Neyskens (HIDDEN TRAILS) en Geert Schurmans (THE SCABS), de swamp 
sound van Creedence Clearwater Revival weer tot leven brengt. Aanstekelijke authentieke ritmes, 
knarsende soulvolle zang en opzwepende gitaren. De beklijvende sfeer van donkere en mystieke Bayou 
Legendes uit de Deep South: een duistere wereld van zwarte magie, voodoo en outcasts.
Ontdek COSMO’S FOGER-T met het ruigere live werk van CCR. De meest opwindende, stijlvolle, no-
bullshit, kick-ass rock&roll band in tijden.

COSMO’S FOGER-T  TWO OF US HEET OP DE PLANEET
18h-19h
De legendarische acoustische trendsetters Two 
of Us, zijnde John Joris en Eddy Scheepers en 
Jan Ieven, brengen songs van John Joris. Hun 
stemmen en gitaarspel bezorgen iedereen 
kippevelmomenten. 

20h-22h
Gewapend met een strakke band gooit Mary alles in de strijd om u bij uw kraag te vatten. Hits uit de 
jaren 40, 50 en 60 worden nieuw leven ingeblazen maar evengoed wordt u meegesleept naar de 
rokerige nachtclubs van de jaren 20. Houdt u van swing, vrolijke Lindy hop, stomende rock-’n-roll en 
gospel? Haal dan snel je bretellen en glimmende dansschoenen van onder het stof.

ZATERDAG & ZONDAG 15H + 16H + 17H
Het wordt Hot, Heet, Heiss dus kom met de 
hele familie want Hilde Frateur zingt Heet op de 
Planeet! Zij  laat snaren klinken van ukulele’s en 
gitaren met Peter Van Eyck. Een muzikaal kleedje 
voor de opwarming van de aarde, culturen, 
mensenrechten…  Alles vertaald in hoofdzakelijk  
Nederlandstalige muziek! Op zondag doet zij er 
een Italiaanse special bij, met Bella Ciao!

21.30H - 23H John Joris & Friends én musicale verrassingen!
Een All-star Band met TOPmuzikanten zoals STIJN MEURIS, MAURO PAWLOWSKI, 
GUY SWINNEN, OZAN BOZDAG, JOHN JORIS, JONATHAN JORISSEN, EDDY 
SCHEEPERS EN DAVID DEMUYNCK.

JOHN JORIS
& 

FRIENDS

Stijn Meuris 
Mauro Pawlowski
Guy Swinnen
Ozan Bozdag
én special guest ALONG COMES MARY



CAPUCIENENPLEIN ZATERDAG ZONDAG

19H-23H
Het Muze Jazz Orchestra is een jazz collectief gebaseerd in het CC Muze. Deze jongens en meisje 
spelen jazz in alle vormen en kleuren! Geboren uit een laboratoriumexperiment, zullen ze nu ook weer 
zoeken in eigen werk en bestaande jazz klassiekers om voor jullie een gevarieerd programma te spe-
len! Plezier gegarandeerd, kom zeker kijken! aren en unieke live band

MUZE JAZZ ORCHESTRA

20.30H - 22H
Met Orbit Folks komt bassist-componist Martijn Vanbuel met zijn eigen muzikale geesteskind naar 
voren. In Orbit Folks combineert Martijn al deze invloeden tot een eigenzinnig universum, waarvoor 
hij klanken, ritmes en kleuren leent uit alle hoeken van de muzikale wereld. Orbit Folks presenteert 
filmische muziek, soms compositorisch zeer uitgewerkt, maar groove gebaseerd en met genoeg ruimte 
voor improvisatie. 

18:15H - 19:30H  
Wat de Genkse Tim Finoulst en Patrick Steenaerts brengen, zal jullie verwachtingen overtreffen. Hun set 
bestaat voornamelijk uit instrumentale interpretaties van Neil Young classics, doch zullen er ook enkele 
eigen composities aan bod komen, die beslist niet moeten onderdoen voor wat ze met de songs van 
Neil Young zullen doen. Passie, concentratie en avontuur staan hier dan ook voorop.

TIM FINOULST & PATRICK STEENAERTS

ORBIT FOLKS
20H 
Joe Hardy, het Vlaams muzikaal wonder, brengt samen met zijn voltallige orkest, Danny Jacobs, de beste 
Vlaamse klassiekers en enkele eigen nummers die stilaan steeds populairder worden in Hasselt en om-
streken. Versterkt door zijn vaste danseressen, de Joe’ettes, zal zijn optreden zeker niet onopgemerkt 
voorbijgaan. 

JOE HARDY

ZATERDAGBISTRO BELGIQUE



VAN VELDEKE PLEIN

17H-18H 
Common Strangers is een rockband uit Belgisch Limburg die met een dosis keyboard en gitaargeweld 
eigenzinnige, maar snel vertrouwde nummers brengt. Oude power wordt in de zelf geschreven num-
mers niet geschuwd, maar de band staat garant voor het toevoegen van een modern laagje vernis. Vier 
kerels die het publiek meenemen op een muzikale rollercoaster, met maar één doel: swingende songs 
met een slinkse knipoog. Een knipoog naar een tijdperk waarin onbezonnen nozems stijfhoofdig hun 
eigen goesting deden! En dat is nu net het enige instinct dat deze ordinaire vreemdelingen blindelings 
volgen. Goe-sting.”

COMMON STRANGERS

20H-21H
Een Belgische vierkoppige band met een eclec-
tische mix van indiepop en -rock tot americana 
en noise. Denk hierbij aan invloeden uit de 80’s 
en 90’s, zoals REM, Wilco, The Sheila Divine, The 
Tragically Hip... In 2016 gevormd met ex-leden 
van The Sideburns, Debris en Very Camel.  Met 
een sterke set aan eigen nummers proberen ze 
van jouw wereld een fijnere, betere plek te maken.  

19H - 22H  
Zat van Aa is één van de bekendste en oudste coverbands van Groot-Antwerpen. Dit enthousiaste 
viertal brengt naast oldies, crooners en evergrees ook rock, pop, blues, reggea, country en jazz. Het 
indrukwekkende repertoire van “Zat van Aa” en het niveau van deze heren zal zowel de kenners als de 
doorsnee muziekliefhebbers maar ook de dansers bekoren.

ZAT VAN AA

DIRTY UNDIES




Vraag: wat hebben AC/DC, Bob Dylan, Richard Thompson, Raymond Van Het 
Groenewoud, John Hiatt, Steve Earle, Golden Earring met elkaar gemeen? 
Prachtige muziek, dat staat vast! Maar nog specifieker? Full Strength, drie heren 
die eigenzinnig grasduinen in het bekende en minder bekende repertoire van 
bovenvernoemden. En in het repertoire van nog vele anderen. 

21.45H-23H
Ze komen uit Limburg, ze zijn met tien en here ’s the deal: Dirty Undies spelen en u danst. Denk ska, 
denk brassband, denk surfgitaar, maar denk vooral niet te veel en laat je meenemen in de wereld die ze 
live met hun eigen repertoire creëren! Een boeiend luister en dans parcours van begin tot eind! Dirty 
Undies kreeg lovende kritieken op hun debuutalbum “We ’ll See But First We ‘ll Wait”. Na gesmaakte 
passages op o.a. Afro Latino, Kokopelli en in de legendarische Paradiso vervoegen deze exotische 
paardjes nu de renstal van Mosca Blanca.

BE NICE TO THE BUSDRIVER FULL STRENGHT
18.30H - 19.30H
Wat hebben AC/DC, Bob Dylan, Richard Thompson, 
Raymond Van Het Groenewoud, John Hiatt, Steve 
Earle, Golden Earring met elkaar gemeen? Prach-
tige muziek, dat staat vast! Maar nog specifieker? 
Full Strength, drie heren die eigenzinnig grasdui-
nen in het bekende en minder bekende repertoire 
vanbovenvernoemden. En in het repertoire van 
nog vele anderen.

ZATERDAG ZONDAG



DUSARTPLEIN POWERED BY CAFÉ  CAFÉ

20:30H-21:15H 
Volgens StuBru de “Royal Blood” van Gent. De beste Belpop van het moment volgens De Morgen, en 
Humo vindt RHEA klaar voor briljante ideeën. Hun gezonde liefde voor blasting guitar riffs bracht hun 
vorig jaar alvast in de finale van Studio Brussels Nieuwe Lichting. 

RHEA

22H - 23H  
In 2016 stampen de oude punkrotten van The Kids al veertig jaar tegen de schenen van al wat de 
norm is. Met klassiekers als ‘There Will Be No Next Time’ en ‘Fascist Cops’ op de kerfstok is de status 
‘legendarisch in de Belpop-geschiedenis’ al jaren verzilverd. In 2016 deden ze nog een tour door de 
States, dus van sleet is er na vier decennia punk & anarchie nog altijd geen sprake. Frontman Ludo 
Mariman mag dan ook terecht de peetvader van de Belgische punk genoemd worden. Hun eerste grote 
concert vond plaats in 1977 als support van Iggy Pop in de good old Roma, op 25 mei komen ze onze 
eerste dag afsluiten tijdens Live in Hasselt!

THE KIDS

ZATERDAG ZATERDAG

A SLICE OF LIFE
19:15H-20H
New wave is back, kijk maar naar het succes van Sinners Day en de nieuwe Limburgse New wave hel-
den Whispering Sons. Ook A Slice Of Life brengt een ode aan deze donkere eigthies music. Ze stonden 
vorig jaar o.a. op W-Fest, hun eigen nummers doen ons alvast denken aan de beginjaren van The Cure 
en Joy Division. 

16H-17:30H
Een maar liefst 20-koppige big band in de 
klassieke bezetting. Het repertoire gaat van 
Basie- en Ellingtonstukken tot het recentere werk 
van Goodwin en Mintzer. Ze zullen vooral muziek 
brengen die zeer geschikt is voor Lindy hop, een 
populaire dans uit de sixties, die aan een flinke 
opmars bezig is. 

TASTY TOWN BIG BAND THE HOURGLASS INSTINCT
18H - 118:45H
Verscheurende gitaarriffs, waanzinnig drumwerk 
en donderende baslijnen, dit vormt samen de 
3-koppige band The Hourglass Instinct. Met 
invloeden van oa The Black Keys, White Stripes, 
Rolling Stones, Iggy Pop, Led Zeppelin,... weet u 
wel wat u ongeveer kan verwachten. Kortom, een 
nieuwe sensatie in het Limburgs muzieklandschap!



DUSARTPLEIN POWERED BY CAFÉ  CAFÉ ZONDAG

KOYLE
20H-22H
Koyle brengt al meer dan 20 jaar en meer dan 1000 concerten rock covers met de vier P’s, nl. Power, 
Passion, People en Party. In 2012 wonnen ze The Clash Of The Coverbands, een wedstrijd tussen 
honderden cover- en tributebands uit de Benelux. Breng je rock attitude mee, smeer je stembanden, en 
kom mee zingen, brullen, headbangen of zelfs dansen.

16H-17:30H
Hopelijk mooi weer, want deze band brengt jullie 
alvast in Caraïbische sferen. Met bandleden uit 
Cuba, Chili, en de Dominicaanse Republiek maakt 
Team Latino een muzikale reis door Latijns Ame-
rica. Als de woorden Salsa, Merengue en Bachata 
spontaan uw heupen in beweging zetten, mag u 
dit live concert dus zeker niet missen.

TEAM LATINO THE BEASTLES
18H - 19:30H
De echte Beatles waren helaas niet beschikbaar, 
maar topmuzikanten Rocco Di Turi, Mauro Paw-
lowski, Fabio Canini, Alessio en Kevin (The Sore 
Losers) brengen met veel plezier een ode aan 
deze meer dan legendarische band, misschien wel 
éénmalig dus best niet te missen. Dit wordt vèt!! 

GROENPLEIN ZATERDAG

19H - 20:30H
HOODOO MAN is een gloednieuwe Rhythm & bluesband, opgericht door 4 doorwinterde blues-rotten. 
Deze kerels wijken af van de platgetreden paden van de traditionele blues en zoeken hun heil in 
meer onbekende, maar daarom niet minder krachtige en swingende bluesnummers, met een lekkere 
groove!!!  Ze mixen rock, funk, soul en rhythm & blues tot een cocktail van dansbare, genietbare livemu-
ziek die menig luisteraar een onvergetelijke avond zal bezorgen!

HOODOO MAN

21H  
Boulevard Vinyl staat garant voor een stevige party vol stomende beats, meebrulbare hits en dansbare 
medleys. Verwacht geen foute schlagers of verkleedpartijen, maar een verrassend gespeelde selectie 
uit 50 jaar pophistorie. In de playlist alle essentiële hits van het moment maar ook de all time favourites.
Verrassend, soms eigenzinnig maar altijd opzwepend, vol enthousiasme en vooral met tonnen energie. 
Deze 5-koppige band rolt als een muzikale tsunami over uw podium.

BOULEVARD VINYL



 De Serre Cambrinus

De Serre zal je verrassen met een special guest. Zelfs het muziekgenre is onbekend! Benieuwd naar het 
resultaat? Ga dan zeker eens langs bij De Serre.

White Trash Dating Service grossiert stevig in de donkere kelders van de country, zet even zeer zijn tanden 
in oude hardrocknummers van pakweg Judas Priest, Motörhead, Iron Maiden of Danzig en en vult dit pakket 
aan met eigen versies van evergreens en one hit wonders, dit alles overgoten met een ‘white trash cuntry’ 
saus.

GroenpleinDorpsstraat

VERRASSINGSACTWHITE TRASH DATING SERVICE

31

muziekgenre: VERRASSING      aanvang: 20Hmuziekgenre: ROCK      aanvang: 23H

 Mon café Piccadilly 

BUSCEMI ENJOY IT  
Buscemi zal een dj set spelen in Mon café. Leuke beats gegarandeerd!Deze coverband brengt steeds ambiance. Swingen op de muziek van Barry White of meezingen met Marina? 

Bij Enjoy It kan het allemaal!

LombaardstraatRidder Portmansstraat 42

muziekgenre: JAZZY GROOVES  aanvang: 19Hmuziekgenre: AMBIANCE  aanvang: 15H



 1. Cambrinus
Zat.  White Trash Dating       
           Service

2. Piccadilly
Zat.   Enjoy It 

3.  De Serre
Zat.  Verrassingsact

4.  Mon Café
Zat.  Buscemi  

5.  La Vache qui Suisse
Zat.  Party Solution

6. De Egel
Zat.  Blues Lee

7. De Boulevard
Zat.  Hummingbird

8. Orangerie
Zon.  Party Solution

9. Just for the record
Zat.  Kingda Ka

10. In de Kleine Hal
Zat.  Two 4 You

11. De Witte Non
Zat. Asbak
  Fat Bastard
  Ivan
  Abacination
  Loose License

12. The Irish Times Pub
Zat.  Taco 

13. Het Borrelhuis
Zat.  The Move
Zon. Piccalilli Music

14. Wijnbar Dito
Zat.  Intklad? 

15. Bardot
Zat. Dré Vanlaer

16. ‘t Dérrèp
Zat. Tracks & Trains

17. ‘t Hemelrijk
Zat. Ale & Alley

18. L’entrée
Zat. Spike & Maarten

19. El Chirinquito
Zat. Less is more

20. Shanti beans
Zat. Vince Seys
Zon. Aster

21. Très Belge
Zat. The Belgian Dixiekings
Zon. Wilhelmina Music

Live in Hasselt
MOLENPOORTPLEIN
Zat. 21:30H John Joris & Friends
  19:30H Cosmo’s Foger-t
  15H Heet op de planeet 

Zon. 20H Along comes Mary
  18H Two of us
  16H Bella Ciao
           

VAN VELDEKE PLEIN
Zat. 21:45H Dirty Undies
  20H Be nice to the busdriver
  18:30H Full Strenght 

Zon. 19H Zat van Aa
  17H Common Stangers
  

CAPUCIENENPLEIN
Zat. 19H Muze Jazz Orchestra

Zon. 20:30H Orbit Folks
  18:15H Tim Finoulst & Patrick  
                       Steenaerts

BISTRO BELGIQUE
Zat. 20H Joe Hardy

DUSARTPLEIN
Zat. 22H The Kids
  20:30H RHEA
  19:15H A Slice Of Life
  16H Tasty Town Big Band                  

Zon. 20H Koyle
  18H The Beastles
  16H Team Latino 

GROENPLEIN
Zat.  21H Boulevard Vinyl  
  19H HOODOO MEN
           
  

Hasselt Centrum

VAN VELDEKE PLEIN

DUSARTPLEIN

CAPUCIENENPLEIN

BISTRO BELGIQUE

MOLENPOORTPLEIN
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VANAF 15.00H
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VANAF 16.00H 
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      La Vache qui Suisse

Paul Van Reusel is al 45 jaar zanger/muzikant en hij treedt solo op onder de naam Party Solution. Hij zingt 
covers van o.a. Neil Diamond, CCR en The Mavericks, maar hij houdt ook van Franse chansons en Hollandse 
schlagers. Sfeer en afwisseling verzekerd! 

Diesterstraat

PARTY SOLUTION

muziekgenre: AMBIANCE     aanvang: 18H-23H

 De Egel 

BLUES LEE
Blues Lee is een liveband in elke betekenis van het woord. Zij begonnen in 1995 en in slechts twee jaar 
werkten ze op naar de eerste divisie van het Belgische bluesscene. In 1997 speelden ze op het Belgian 
Rhythm and Blues Festival in Peer. Schijnbaar moeiteloos wisten ze de menigte te overtuigen op Europa’s 
beroemdste bluesfestival. 

Zuivelmarkt 

muziekgenre: BLUES  aanvang: 21H

5

6

      De Boulevard

Genoeg om uw gevoelige snaar te raken met covers waarvan u zegt ‘ah ja, dat ken ik’. Voor de gelegen-
heid versterkt met Sem Thewissen op bas. Muziek van Springsteen, Tom Petty, Hendrix, Clapton, Beatles, 
Stones…en nog een hele reeks grote en kleine idolen die ons hebben beïnvloed. 

Kattegatstraat

HUMMINGBIRD

muziekgenre: AMBIANCE     aanvang: 21H

 Orangerie 

PARTY SOLUTION
Paul Van Reusel is al 45 jaar zanger/muzikant en hij treedt solo op onder de naam Party Solution. Hij zingt 
covers van o.a. Neil Diamond, CCR en The Mavericks, maar hij houdt ook van Franse chansons en Hollandse 
schlagers. Sfeer en afwisseling verzekerd!

Walputsteeg

muziekgenre: AMBIANCE/COVERS      aanvang: 16H-20H

7

8

ZONDAG



      Just of the record       De Witte Non

Kingda Ka is een inclusieve rockband met ervaren muzikanten van de Tevona-Band, die de handen in elkaar 
geslagen hebben met muzikanten van totààl verschillende bands als Ionyouth, Tokamat FTR en Tonsils; dit 
geeft vonken!! Ze brengen een knetterende mix van eigen nummers, aangevuld met enkele classics die ze 
volledig naar hun hand hebben gezet; alles in het Nederlands.

Asbak: Risen from the ashes of TroubleLovesUs, Snodgrass, SMäRIS & Kabul Golf Club. 
On a mission from King God, spreading the Gospel of the Holy ASBAK. We bring you the rapture, wrapped in a 
punkthrashmetalhardcore blanket! 

Diesterstraat Bonnefantenstraat

KINGDA KA
ASBAK - FAT BASTARD - IVAN - ABACIATION - 
LOOSE LICENSE

muziekgenre: ROCK     aanvang: 16:30H muziekgenre: ROCK & METAL     aanvang: 21H

 In De Kleine Hal  The Irish Pub 

TWO4YOU TACO
Two4You is Natalie Vanhex (Vocals en percussie) en Marc Vanherck (gitaar en vocals). Zij brengen met heel 
veel enthousiasme covers van alle tijden... een lach en een traan ...maar altijd sfeer verzekerd. U vraagt ...zij 
draaien ...harmonieus en met stijl ...ambiance.

Bekende artiest, zowel bij ons in de streek als bij ‘The Irish Times pub’. De uitnodigende singer/songwriter 
uit Heerlen brengt, geheel ondersteund door gitaar (6-&12 snarig), mondharmonica en unieke zang, een 
gevarieerd repertoire op de plank. Integer, enthousiast met garantie op goede sfeer! –cheers!

Maastrichterstraat Fruitmarkt

muziekgenre: AKOESTISCH/AMBIANCE aanvang: 21H muziekgenre: AKOESTISCH/AMBIANCE       aanvang:  20:30H

9 11

10 12



      Het Borrelhuis       Wijnbar Dito

Een conceptband met muzikanten van allerlei pluimage. Vanuit uiteenlopende ervaringen, genres en bands 
spelen en amuseren wij ons om jullie te laten genieten! Gastzangeres: Ann Martens.

Een gelegenheidstrio met Frans en Rita die begeleid worden door muzikale duizendpoot Maurits. Samen 
brengen zij een hele avond covers van de jaren 70 tot nu in de gezelligste en kleinste wijnbar van Hasselt. 

Witte Nonnenstraat Schrijnwerkersstraat

THE MOVE INTKLAD?

muziekgenre: AMBIANCE     aanvang: 21H
ZATERDAG

muziekgenre: COVERS     aanvang: 19:30H

 Bardot 

PICCALILLI MUSIC DRÉ VANLAER
Vocals and Guitars, a mix of traditionals and contempory pop. Een duo van zang en gitaar brengen jazz en 
blues traditionals afgewisseld met 60’er klassiekers en hedendaagse pop. 

André zingt covers van o.a. The Beatles, The Stones, Creedence, Elvis, en vele nummer 1 hits van diverse 
artiesten en groepen uit de “golden years”.

Hemelrijk

muziekgenre: AMBIANCE         aanvang: 15H muziekgenre: COVERS        aanvang:  20H

13 14
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ZONDAG



      ‘t Dérrèp       L’Entrée

Jo & Steven, twee gitaren, één stem… brengen op akoestische wijze een mix van herkenbare ‘Feel good 
music’ met een vleugje rock & blues.

Spike verdiende zijn muzikale sporen jaren geleden als frontman van de Limburgse coverband ‘de Spikes’. 
Tegenwoordig heeft hij zich overgeleverd aan zijn liefde voor muziek : één man, één stem, één gitaar. 
Vandaag hoor je de leraar en zijn leerling covers brengen.

Dorpsstraat Persoonstraat

TRACKS & TRAINS SPIKE & MAARTEN

muziekgenre: EASY LISTENING     aanvang: 20H muziekgenre: COVERS/AMBIANCE aanvang:  20:30H

 ‘t Hemelrijk  El Chirinquito

ALE & ALLEY LESS IS MORE
Ale & Alley vinden hun roots in de vaudeville-scène en de blues- en folkmuziek van de roaring twenties en de 
great depression van de jaren ‘30 uit de vorige eeuw. Aangevuld met recenter werk, geven ze deze vergeten 
muziek een nieuw leven voor een nieuw publiek.  ‘Ale & Alley’ brengen het op een zeer authentieke manier en 
liften het ‘busker’ gebeuren daarmee naar een hoger niveau.

Jo Nicolai (pianist) en Lesley Groven (vocals) starten hun muzikaal avontuur als duo op de herdenking van 
wijnhandelaar Jean Groven. Dit orgelpunt  was de springplank voor beiden om hun passie voor muziek in volle 
enthousiasme over te brengen aan een gezellig publiek. Hun gevarieerd repertoire, voor jong en oud, zorgt 
telkens weer voor een onvergetelijke avond!

Hemelrijk Kanaalkom

muziekgenre: BLUES & FOLK aanvang: 20:30H muziekgenre: AMBIANCE        aanvang: 19H
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      Shanti Beans       Très Belge

Jonge singer-songwriter, met eerlijke tijdloze muziek. Gitaar-tekst-zang mooi in elkaar verweven. Gelooft nog in 
echte muziek voor echte luisteraars. 

Eind jaren ‘70 ontstonden er in Belgisch-Limburg een aantal dixielandformaties, die de stijl van de jaren ‘20 
opnieuw tot leven lieten komen. Hun repertoire bestaat niet alleen uit doordeweekse jazzmuziek of saaie 
New-Orleans-‘stomps’ … maar een mix van eigentijdse dixieland & swingmusic met soms zelfs een vleugje 
bebop en latin. 

Dorpsstraat Botermarkt

VINCE SEYS THE BELGIAN DIXIEKINGS

muziekgenre: AKOESTISCH           aanvang: 18H muziekgenre: AMBIANCE     aanvang: 19H

ASTER WILHELMINA MUSIC
Deze Hasseltse singer-songwriter schrijft een deel eigen materiaal bij elkaar dat klinkt alsof het er altijd was. 
Terwijl hij zichzelf expressief begeleid op gitaar en mondharmonica, is het zijn stem, die kalmeert en zijn 
krachtige teksten die harten beroeren. Beïnvloed door Nick Drake, Bright Eyes, Dylan, Elliott Smith. Meestal 
‘soft-spoken’ -indiefolk- soms luid onder het middenrif!

Petra Wilhelmina en Bert Berx brengen bekende popsongs, maar steken deze in een jazzy jasje. Dankzij haar 
veelzijdige stem werkte Petra Wilhelmina als zangeres voor verscheidene grote artiesten zoals Guido Belcan-
to, Dj Buscemi, en producer Pino Guarraci. Bert Berx heeft jaren ervaring als pianist bij topartiesten zoals 
Johnny Logan, Andrei Lugovski, Natalia, Eddy wally, K3, Charel van Domburg, Sergio, Guy Swinnen,… 

muziekgenre: AKOESTISCH aanvang: 17:30H muziekgenre: AMBIANCE        aanvang: 19H
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De “Best Belgian Brasserie” biedt u heerlĳ ke,
gezonde gerechten met een Belgische
toets. Dankzĳ  onze service heeft u de beste
tĳ d van uw leven met vrienden & familie.

Alles is mogelĳ k bĳ  ons. Genieten van een
uitgebreide maaltĳ d, tot een snelle lunch.
Een after work drink met uw collega’s &
vrienden, of een vergadering met een klant.

In onze coffee corner kan u heerlĳ ke koffi es, 
warme chocolademelk & verfrissende
ĳ skoffi es verkrĳ gen.

Het spreekt voor zich dat u uw wagen 
vlakbĳ  kan parkeren, u zonder moeite ons 
WIFI-netwerk kan gebruiken & wĳ  
 verschillende oplaadzones aanbieden voor uw 
multimedia. Als u nog iets verlangt, doen onze 
medewerkers er alles aan om 
dit te verwezenlĳ ken.

Graag een event op maat?
Contacteer ons hiervoor op fbsales@hihasselt.com.

Wij kijken er naar uit om u te begroeten!



Waarom wij beter zijn?

Vraag het onze klanten!

www.JnR.be                                                     info@JnR.be
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