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Waar moet ge met uw liefde naar toe? Als ge verliefd zijn op de liefde.

Als ge, een zoekend leven lang, vruchteloos de nacht en haar demonen hebt bemind. Als ge door
haar, smalend, onveranderlijk, en onherroepelijk bleef afgewezen. Als ge niets anders kon dan
schaterlachen om uw eigen zalige gewroet.

Als de rimpels in uw hart daarvan schreeuwen, de littekens in uw gelaat daarvan getuigen en de
kraken in uw stem veeleer de stilte zoeken.

Hoe moet ge die liefde voor het leven en de geamuseerde grijns om haar pijn 
proberen verwoorden? Als ge zo goed weet waar ge het over hebt… 
Dat ge eigenlijk liever en beter zwijgt?

Er is maar één taal die al die pijnlijke en plezante begeerte kan vatten.
Die al die verhalen durft te bundelen in een snik. Die van al dat rusteloos genieten en het
geamuseerde snotteren moet vertellen. Er is maar één penseel die die stilte kan schilderen.

Johan Heldenbergh, Roland Van Campenhout, Nils De Caster en Sara De Smedt weten waar ze
het over hebben, herkennen dat stilzwijgend bij elkaar, hebben een kot gevonden, en hebben
samen songs gekozen die ook weten waar ze het over hebben.

Songs die die beschaamde liefde uitschreeuwen en uitblinken in bescheiden, directe, virtuoze,
grappige, trieste, en allesomvattende eenvoud.

Pijn en humor. Ja 
Eerlijke eenvoud. Ja 
Americana. Ja
Blues en Country. Ja
met al haar Latijnse, Europese 
en Afrikaanse invloeden. Ja

maar…

No somos Americanos. Somos Belgos

Kortom: 47 snaren, 3 akkoorden en… De waarheid
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Johan Heldenbergh  is een geëngageerd Vlaams acteur (theater,
film, televisie). Studeerde in 1994 af aan Studio Herman Teirlinck
en kwam meteen daarna op het kleine scherm met Ons geluk, de
serie naar de boeken van Gerard Walschap. 

Hij schreef en voerde de maatschappijkritische monoloog Massis,
the musical (2004). Zet in 2006 samen met Marijke Pinoy en Arne
Sierens zijn schouders onder theatergroep Compagnie Cecilia.
Heldenbergh schreef theater- en filmgeschiedenis met The Broken
Circle Breakdown. Hij schreef het theaterstuk en speelde de rol
van Monroe op de planken en in de film. Voor de film kreeg hij een
Cézar en mocht hij naar de Oscaruitreikingen. 
Met de prent Schellebelle 1919 maakte Heldenbergh zelf een
portret van het sociale weefsel van en met de 600 mensen van het
gelijknamige dorp. 

Hij speelde in bekende films als De helaasheid der dingen,
Aanrijding in Moscou en Le tout nouveau testament. 
Ondanks zijn depressie en burn-out (2014) bleef hij spelen en
schrijven. In 2017 was hij te zien in zijn eerste grote Hollywoodrol,
in The Zookeeper’s Wife, naast Jessica Chastain. Voorbije jaren
pakte hij uit met de theatermonoloog Marx, met wie hij zich
verwant voelt. “Ik vind dat een theatermaker net als een filosoof de
plicht heeft om ook iets over de samenleving te zeggen”. 
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In 2019 verkocht hij nog de Minard tweemaal uit. Nu, 3 jaar en een
pandemie later, kan hij niet wachten om opnieuw het podium te
betreden. Over zijn concerten in 2019 in de Minard titelde Het
Nieuwsblad: “Roland in de Minard: Magistraal Mooi”. ‘Magistraal’
sloeg op het eerste gebrachte nummer, ‘Mooi’ op het tweede en
toen moest het concert nog beginnen. De aanwezigen werden
omvergeblazen door de Mantra Blues van de Sound Magician en
zijn vrije trawanten.
 
Inmiddels 78 en – still crazy after all these years – met diepe
wortels in blues en folk, is Roland iedere muziekstijl meester,
gaande van jazz naar ethno tot psychedelic. Zelf deelt hij zijn
oeuvre in als ‘Ethno-Pop-Folk’. Een levende legende, een
archetype van een uitstervend ras: de ‘Sound Magician’.
 
Muzikaal leeft Roland ook niet in het verleden. Op zijn 78ste is hij
muzikaal vrijer dan ooit. In 2018 verscheen de plaat ‘Folksongs
from a Non-Existing Land’, een mysterieuze trip in de duistere en
magische wereld van zijn schepper. In 2019 bracht hij ‘Somewhere
in The Mountains’ uit, een verzameling van nieuwe en oude songs
die werden opgenomen aan een keukentafel in de Belgische wijk
van good old Keulen. Zoals steeds voel je de verwantschap met Ry
Cooders legendarische soundtrack uit ‘Paris, Texas’ (Wim
Wenders) alsook de gewaagdheid van Captain Beefheart, de grote
singer-songwriter Tom Waits en de sjamaan Dr. John.
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Nils De Caster studeerde viool aan het Conservatorium van
Brussel en schoolde zich nadien om tot multi-instrumentalist. Hij
is een gegeerd sessiemuzikant. Als klassiek violist, blues broeder
van Roland, soulmate van Bruno Deneckere en secondant van
Lieven Tavernier kon u hem op talloze podia aan het werk zien. Hij
toerde door Europa met Perry Rose en The Broken Circle
Bluegrass Band. 

"Uit de nevels van duizenden jaren muziek, sluipen de
kristalheldere gitaarklanken en de op eikenhouten vaten gerijpte
stem van Nils De Caster de oren van de luisteraar binnen. 

Hij flaneert langs de grens met Mexico in Tijuana, belandt in het
diepe westen van de States in barrelhouses en country honks, en
bevrijdt in een café de musette en de tango van zijn strakke jas.
Daarvoor graaft hij diep in de wortels van de blues, country, folk
én klassiek.

Nils ademt muziek. Authenticiteit. Bonhomie. En camaraderie."

(Wouter Bulckaert - auteur van 'Ry Cooder, meester in de schaduw' en 'JJ Cale,
troubadour in de woestijn')
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Sara De Smedt studeerde in 2009 af als master kleinkunst aan het
Herman Teirlinck Instituut.
Met haar eindvoorstelling Mary’s Bleeding Heart, eigen
composities gebracht door een strijkkwintet en één stem, speelde
ze op een hele reeks podia door Vlaanderen en nam ze haar eerste
plaat op.
Als actrice was ze te zien in de KVS met Pain Perdu/Gewonnen
Brood en in Theater Antigone met Gezonger Zeer.
Daarna vertolkte ze 5 jaar lang de rol van Ms Darling in Peter Pan,
The Never Ending Story, een musical/arenaspektakel van Music
Hall dat vooral speelde in het buitenland (UK, Nederland, Dubai,
Kuweit, Taiwan, Qatar, …).
Later speelde ze de boze stiefmoeder in de musical Cinderella, een
bewerking van ‘Assepoester, het tamelijk ware verhaal’ van Stany
Crets die alleen te zien was in Singapore.
Ze was ook jarenlang één van de frontzangeressen van The
Triplettes & The Boogie Woogie Bugle Boys.
Recentelijk schreef ze en voerde ze de muziek uit van de
theatervoorstelling Hullep van Maaike Cafmeyer en Peter De
Graef. 
Op dit moment zie je haar op het podium met The Believers
(Roland, Nils en Sara), het duo Nils De Caster & Sara De Smedt en
Ht Roberts. 
Zonder stemacrobatie, maar steeds loepzuiver zingt ze recht naar
de ziel van de song.
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