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IN DOMEIN DE RENESSE MALLE

TELKENS OM 20.00 UUR
We schrijven september 2002 wanneer Kris en Paul Van Leuven hun boreling
“Vane” met veel vreugde voorstellen. Het basisprincipe is duidelijk en simpel: niks
in de handen, niks in de zakken, enkel de pure menselijke stem. Al snel bleek dat
www.vane.be
ze met dit concept hoge toppen scheerden. Getuige daarvan zijn hun optredens
in het Brugs Concertgebouw voor het Vlaamse Rode Kruis, hun optreden voor Prinses Astrid in
de Passage 44 in Brussel en natuurlijk ook hun performance op de Koornmarkt tijdens de
Gentse Feesten. In de loop der jaren is de bezetting wel wat gewijzigd, maar niet de kwaliteit
van hun spetterende shows. En… een Mallenaar op het podium: Rob Van Dijck toont nu ook
weer, wat wij al lang wisten, zijn thuis is …. waar een podium staat!.
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www.lastminit.be

“Do you like disco grooves, rocking guitars, funky drum beats en sexy voices?” Dan is Last Minit
hét antwoord! Al vijf jaar lang kan je ze her en der horen, de 5 bedreven muzikanten van Last
Minit. Wesley Meynendonckx, opwarmer op de Turnhoutse Vrijdagen hanteert de zangmicro en
gitaar, verder zijn er Ann Claessen (zang), Tim Ribbens (drums), Christophe Mandervelt (toetsen) en Kim Van Bourgoeniën (bas). Hun leuze: “Play like it’s the last day on earth!”



www.dvotion.be

Dit is een negenkoppige band waarvan de groepsleden hun sporen reeds verdiend hebben in
België en Nederland. Hun repertoire bestaat uit hits en medley’s van bekende danceclassics,
funk-,soul– en disco-covers. Dit alles wordt nog aangedikt met een swingende blazerssectie, die
ervoor zorgt dat de vonk snel overslaat naar het publiek. Vorig jaar op Oostmalle kermis kon je
hen al horen bij café De Valk. Achter de drums zit Oostmallenaar Wim Mertens, voor hem wordt
het dus een echte thuiswedstrijd!



Inspiratie voor hun naam vonden ze bij een octopus met 8 armen, die verwijst naar de verschillende muziekstijlen die ze brengen. Dit gaat van stomende blues tot stevige rock, zelfs tot nummers met accordeon of akoestische gitaar. Muziek voor een zo breed mogelijk publiek, die iedereen aanspreekt, en vooral dansbaar is. Squidydiddly speelt een aantal eigen nummers, maar
ook covers van The Rolling Stones, The Doors, Van Morrison, Eric Clapton, Led Zeppelin,
Muddy Waters,… Je merkt het al… haal je luchtgitaar al maar uit de kast en zorg dat ze
gestemd is!



www.duotilt.be



www.muziekaanhetkasteel.be

Vorig jaar verbaasden ze iedereen met hun interactieve show: meezingen, meedansen en dit
“op verzoek”. Verbazend wat twee stemmen en twee gitaren kunnen produceren. Ook hun optreden in de Missing Link tijdens Mallifiesta was een voltreffer. Wij hebben dan ook niet lang getwijfeld om hen terug de feestweide aan te bieden in het Park De Warande. Was je er vorig jaar niet
bij, dan heb je nu de kans om dit ruimschoots goed te maken. Nog niet overtuigd? Vraag dan
maar eens de mening van onze talrijke bezoekers.

Muziek aan het Kasteel
Park de Renesse
Lierselei 28 te Malle
Fietsparking aan het Koetshuis
Parking auto’s:
P1:Ingang Koetshuis
P2:Terrein KVC Oostmalle Sport
P3:Gemeentelijke Feestzaal
“De Notelaar”
P4:Centrum Oostmalle

Wij vragen aan de bezoekers van Muziek aan het Kasteel:
• dat ze het groen respecteren.
• dat ze hun wagens parkeren op de voorziene parking.
• de wandelwegen niet te verlaten.
• geen vuilnis in het Park de Renesse achter te laten.
• dat ze dit foldertje niet op de openbare weg gooien
Wij danken U.

