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Waar moet ge met uw liefde naar toe ? Als ge verliefd zijt 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 afgewezen wordt. Als ge niet anders 
kunt dan schaterlachen om uw eigen zalige gewroet. 
 
Als de rimpels in uw hart ervan schreeuwen, de littekens in uw gelaat ervan 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 de stilte kan schilderen. 
 
Johan Heldenbergh, Roland Van Campenhout, Nils De caster en Sara De Smedt weten 
waarover ze het 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. 
 
Speelperiode :  Tournee van 16 september tot 17 december 2023  
Voorwaarden :  Garantie 4.950 € + BTW – partage 80/20 – minimum ticketprijs 18 €. 

Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers 
+ techniek/AR/Catering.  

 
 


