PERSMAP POLÉ POLÉ
2019
Beste,
De Gentse Feesten staan opnieuw voor de deur! Polé Polé staat ook dit jaar weer in voor de festiviteiten op de
Gras- en Korenlei van 19 tot en met 28 juli. Een waanzinnig live-concept in de historische Gentse binnenstad. Een
drijvend festivaldorp, 40 live-bands, het publiek op het water.
In het bijgevoegde programma valt op dat er terug enkele grote namen zullen verschijnen op ons podium en dat
we samenwerken met de grootste feestneuzen uit het Gentse nachtleven (Charlatan, Trillers, We The People)! Ook
werd er een oproep geplaatst op VI.BE, een online platform dat jonge talenten ondersteunt. U kan ze ontdekken
op zaterdagen en zondagen om 17u00.
Het beste uit pop, latin en world in een uitzinnig decor... En natuurlijk, de legendarische afterparties tot 02u30.

Indien u een podiumpas wenst voor foto’s of video’s, kan u deze ophalen aan het secretariaat in Het Havenhuis
(Graslei 14) op vertoon van uw perskaart.
Voor interviews met artiesten kan u een aanvraag indienen bij Els Parein (verantwoordelijke programmatie). De
backstage bevindt zich in de muziekacademie Panta Rhei (Drabstraat 42). Ook hiervoor dient u een toegangspas op
te halen bij het secretariaat, na goedkeuring van de aanvraag.
E-mail: els.parein@telenet.be
Telefoon: +32 486 98 51 26
Voor verdere vragen of foto’s van artiesten kunt u terecht bij Kristin Costeur.
E-mail: info@polepole.be
Telefoon: 09 356 67 00
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Programma Polé Polé – Gentse Feesten 2019
DAG 1: VRIJDAG 19/07
21u00: Openingsact Polé Polé Band (B)
Polé Polé Band- Muziek à la carte!
Een internationaal gezelschap van rasmuzikanten en topzanger/essen die kiezen voor een secuur
uitgekiend repertoire speciaal voor Polé Polé Gentse Feesten. De groep bestaat uit: Serge Hertoge
(Barbara Dex, Cocojr,…)op de gitaar, Carlo Van Bellegem (Barbara Dex, Stan Van Samang, Günter
Neefs) met de bas, Luc Weytjens (Stijn Meuris, Cocojr.,…) keys, Frank Van Weddingen (Nathalie
Meskens) op de drums en Stefanie De Meulemeester en Elke Bruyneel voor de backings.
Voor Polé Polé 2019 wordt de band aangevuld met de fantastische stemmen van Monique Harcum
(Mo), Sandrine, Jimmy Colman en Cocojr. Wat mag je verwachten? Een kruidige mix van soul,
stomende funk, R&B, reggae & Motown hits met verrassende duetten. Straffe muzikale en vocale
prestaties met heel veel passie, creativiteit en ‘goosebumps’ en erg veel zin om te dansen!

www.polepole.be

22u30: DJ Eppo Janssen (B)
DJ Eppo Janssen werkt sinds oktober 1999 voor Studio Brussel als muzieksamensteller en lanceerde
artiesten als Sigur Ros, My Morning Jacket en Jose Gonzalez op de Belgische radio. Met zijn
uitgebreide muziekkennis zet hij dit jaar de pontons van Polé Polé in vuur en vlam!
https://www.facebook.com/eppo.janssen.7

00u30: DJ DUUUB (B)
Vroegere resident DJ van Decadance in Gent en Krushclub in Oostende, draait vooral hiphop, r&b,
trap, dancehall en D&b. Dit alles werkt hij af met een gezonde liefde voor 90's r&b. Zelf noemt hij
zich een jonge, ambitieuze, experimentele en open minded DJ.
https://www.facebook.com/DJDUUUB
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DAG 2: ZATERDAG 20/07
17u00: Camel’s Drop (B) (Inzending VI.BE)
Polé Polé selecteerde deze Gentse band rond de Brusselse reggae-wonderboy Dhazed & de Gentse
Reggae legende Prince Far Out (Skyblasters) uit de Vi.be inzendingen. Ze zijn niet enkel goed, maar
ook van goede afkomst. Camel’s Drop, opgericht door een vader en twee van zijn zonen, staat voor
eigentijdse reggae met een knipoog naar roots en dub.
https://www.facebook.com/camelsdrop

19u00: Chicos Y Mendez (BE/PE)
Chicos Y Mendez is een Beglisch-Peruviaans pareltje binnen de Latin muziek opgericht door David en
Tito. De ene wordt gekenmerkt door zijn Latijnse afkomst en spitst zich voornamelijk toe op Latinomuziek, aangevuld met reggae-tinten. De andere legt zich meer toe op de muziek ‘an sich’ en de
theorie. Terwijl de eerste onafscheidelijk is van zijn akoestische gitaar, ruilt de tweede zonder
probleem zijn elektrische gitaar in voor piano terwijl hun stemmen versmelten. Met deze twee
identiteiten creëert het duo een « Latin alternative sound » die zich openstelt voor de wereld en voor
hedendaagse invloeden (urban music, rock, pop,...). Chicos Y Mendez creëert spontaan een
energieke en feestelijke sfeer die de bezoekers van Polé Polé zullen weten te smaken!
www.chicosymendez.com & www.facebook.com/chicosymendez
http://www.youtube.com/watch?v=aUB6q1Xuuc8&feature=youtu.be

21u00: La Sra Tomasa (SP) (Old but gold)
Zeven jonge jongens uit Barcelona zetten het podium in brand met hun wilde mix van latin en dance.
La Sra. Tomasa durft latijns-amerikaanse stijlen als timba en salsa te mixen met hun eigen rumba
catalana, waarbij ze aanzienlijke delen van reggae, funk en rap toevoegen met een geluid dat
betrekking heeft op de huidige elektronische dansstijlen als drum & bass, dubstep en house. Deze
samensmelting van stijlen leidt tot een repertoire dat altijd onconventioneel, creatief en zeer
dansbaar is.
www.lasratomasa.com & www.facebook.com/lasratomasaoficial
https://www.youtube.com/watch?v=kysRnVKBjPI&feature=youtu.be
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22u30: Polé Polé invites Trillers (NL): EAGL / Babusah / Omar Duro
Dream Everything, Expect Nothing. Het motto van DJ Eagl is na het 5-jarige bestaan van iconische
Trillers concept niet minder actueel. Hij brengt dé Gentse scene naar ons podium met de meest
eclectische mix van future beats, hiphop and beyond. Ook DJ Babusah en Omar Duro komen het
Trillers-team versterken en maken er een onvergetelijk feest van!
www.facebook.com/TrillersHD
https://www.youtube.com/watch?v=o8q6I2oK6Pk
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DAG 3: ZONDAG 21/07
17u00: Café Con Leche (BE)
Van funky Reggae tot pompende Balkan, van snedige ska tot intiem chanson: Café Con Leche staat
voor een unieke en dynamische mix. Hun energieke show vol sterke songs, opzwepende ritmes en
zuiderse melodieën leverde deze elfkoppige band een ijzersterke live-reputatie op!
www.cafeconleche.be & www.facebook.com/CafeconLecheGhent
https://www.youtube.com/watch?v=dP3u3AALgXc&feature=youtu.be

19u00: Mamihlapinatapai (NL/SP)
Een band gevormd door acht Spanjaarden met een gezamenlijke passie voor wereldmuziek. De naam
alleen van deze band maakt je nieuwsgierig! Met hun bruisende mix van Latin, Ska, Reggae, Jazz,
Flamenco, … zorgen ze voor een erg vrolijk, meeslepend en uiterst dansbaar optreden!
www.mamihmusic.com & www.facebook.com/mamihmusic
https://www.youtube.com/watch?v=J0-zXOMrbwU

21u00: Arp Frique & Family (NL)
“Pulserende New York style live disco verweven met Caribische en Kaapverdische geluiden”, zo
omschrijft het meesterbrein achter Arp Frique, Niels Nieuborg, zijn muziek graag. Doe de boogie met
Arp Frique en voel je even alsof je in een tropisch paradijs bent!
www.arpfrique.com & www.facebook.com/arpfrique
https://www.youtube.com/watch?v=uwfsyQmMVmk
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22u30: TEAM DAMP (BE)
Positive vibes! Daar staat Team DAMP voor! Team DAMP is een energiek collectief met een
bekwame deejay en een verheffende MC. Verwacht je zeker aan opzwepende en tropische
basmuziek met Caribbean-vibes als uitgangspunt. Geniet van genres als Dancehall, Afrobeats,
Reggae, ...
www.facebook.com/team.damp
https://www.youtube.com/watch?v=M0zIAlQ1eRg

00u30: Laston & Geo (BE)
Polé Polé verrast je met zomerse en wereldse hits gebracht door Laston & Geo. Dit Antwerps duo liet
reeds verschillende podia daveren! Kom mee genieten van dit DJ duo.
https://www.facebook.com/lastonandgeo/
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DAG 4: MAANDAG 22/07
19u00: LOS WEMBLER’S de Iquitos (PE)
Los Wembler's is de legendarische band van Iquitos in Peru, de meest geïsoleerde stad ter wereld. Na
25 jaar afwezigheid kwam de band in 2011 terug, maar waren met hun klassiekers als "Sonido
Amazonico" en "La danza del Petrolero" eigenlijk nooit verdwenen!
www.facebook.com/LosWemblersDeIquitos

21u00: Afro Cuban All Stars (CU)
De Afro-Cuban All Stars combineren de kennis en ervaring van de oude meesters vermengd met de
frisse energie van jongere musici. Afro-Cuban All Stars staat bekend om hun combinatie van
verschillende Latijns-Amerikaanse (dans)stijlen zoals mambo, cha cha, rumba en son montuno. Met
vier nominaties voor een Grammy Award en talloze succesvolle platen zijn ze één van de grootste
bands die Cuba ooit heeft voortgebracht!
www.facebook.com/AfroCubans

22u30: Polé Polé invites Charlatan: Rakesh aka Black Jack / Nadiem
Shah / Koentje (BE)
Charlatan viert dit jaar zijn 30ste verjaardag als ‘oord van verderf’. Sfeer, feest en muziek! DJ’s
Rakesh aka Black Jack, Nadiem Shah en Koentje loodsen u door het repertoire van het meest
iconische muziekcafé op de Vlasmarkt. Gents, ‘mee nen hoek af' en pretentieloos!
www.charlatan.be
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DAG 5: DINSDAG 23/07
BALKAN NIGHT
19u00: NAFT (BE)
NAFT blaft en likt aanstekelijk in je oorschelp met een eigenzinnige mix van house, techno en de
betere beats. Vorig jaar ontstaan op de Gentse Feesten, vandaag live & knallend op het podium van
Polé Polé.
www.naft.live & www.facebook.com/nafttheband
https://www.youtube.com/watch?v=NG21MIl_2o0

21u00: Dubioza Kolektiv (BO-HE)
Dubioza Kolektiv werd schoppend en schreeuwend geboren: ze eisten om gehoord te worden. Al snel
groeiden ze uit tot een van de beste en meest populaire live acts in Oost-Europa. Dit fenomeen mixt
Balkansounds met ska, punk, reggae, hiphop en dubstep!
www.dubioza.org & www.facebook.com/dubioza
https://www.youtube.com/watch?v=wXS_cQy4vI0

22u30: TLP aka Troubleman & Badfingaz (BE)
TLP (aka Mister Troubleman) is een nationale DJ-held en geen onbekende bij Polé Polé. Al meer dan
30 jaar lang draait hij op de beste feesten van het land. In zijn dj-sets brengt R&B, party hiphop en
reggae maar ook 70’s soul, jazzdance, funk, zeldzame groove classics, roots reggae, dub, 80’s dance
hall en Miami Bass. TLP staat bekend voor zijn lange sets waarin hij al deze verschillende
muzieksoorten tot een mooi geheel mixt op magistrale wijze. Naast DJ is hij ook rapper / freestyle
MC, muziekproducer, hiphop woordvoerder, opname artiest en radiomaker. Dit jaar brengt hij zijn
vrienden mee en laat het feest getrouw losbarsten!
www.facebook.com/TLP.aka.Troubleman
https://vimeo.com/280854214
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DAG 6: WOENSDAG 24/07
REGGAE NIGHT
19u00: Kosmo Sound (B)
Kosmo Sound heeft het ideale midden gevonden tussen strakke, pompende ritmesectie en
uitgestrekte melodieën, waarmee ze een breed publiek verrassen en doen dansen.
www.kosmosound.be & www.facebook.com/KosmoSound
https://www.youtube.com/watch?v=X1YquCJHrZE&feature=youtu.be

21u00: Inner Circle (JA)
Inner Circle’s special brand of pop-oriented Jamaican beats and energy-filled live performances have
allowed the band to transcend the traditional reggae niche and enjoy widespread crossover appeal.
www.badboysofreggae.com & www.facebook.com/InnerCircleFanpage
https://www.youtube.com/watch?v=ioXb4tGaHww

22u30: Polé Polé invites We The People: Red D / Bafana / Pete Howl /
Faisal (BE)
We the music. We the party. We the people. Deze Gentse ‘locals’ of beter gezegd ‘legends’ brengen
het beste van de house music in Gent naar boven. De zwoele beats van Pete Howl, Lefto, Red D en
Bafana toveren Polé Polé om tot het Ibiza aan de Leie!
www.facebook.com/wethepeopleconcept
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DAG 7: DONDERDAG 25/07
AFRICAN NIGHT
19u00: Gloria Boateng (B)
Onbezonnen pende ze haar eerste teksten neer op haar dertiende. Geïnspireerd door rappen en
Eminem maakte de Gentse met Ghanese roots haar intrede in de muziekwereld. Het begon met een
speelgoedpiano, die ze al snel verving door een micro waarmee ze de hiphopwereld ontdekte.
www.gloriaboateng.com & www.facebook.com/GloriaBoatengg
https://www.youtube.com/watch?v=jNxnI7Q-U5M

21u00: Mokoomba (ZI)
This is Mokoomba. The hottest new blend of raw afro-fusion energy that is setting dancefloors ablaze
throughout the world.
www.facebook.com/mokoomba
https://www.youtube.com/watch?v=xee3LNycEG0

22u30: DJ Gato Preto (MO/GH) (Exotische DJ)
Afro-futuristische outfits en harde elektronische muziek. Zo is er maar één en dat is Gato Preto!
Geïnspireerd door hun roots in Afrika brengen rapster Gata Misteriosa en producer Lee Bass donkere
kuduro met Afrikaanse ritmes/sounds. Ze zullen ons podium in brand zetten: "Pirao"!
www.gatopretomusic.com & www.facebook.com/GatoPretoMusic
https://www.youtube.com/watch?v=u3iCqZ4SrGw

23u30: Soul Shakers (BE)
België's meest veelzijdige urban bass & beats deejays, bekend van StuBru. Van 80 tot 180 bpm, ‘next
generation’ bassen, met een exotische twist! Niemand staat stil als dit duo gaat spelen! Denk aan
Buraka Som Sistema meets The Prodigy. Absoluut feest, Polé Polé!
www.soulshakers.be & www.facebook.com/soulshakers
https://www.youtube.com/watch?v=qBySfmLmgWA&feature=youtu.be
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DAG 8: VRIJDAG 26/07
URBAN + YOUNG VIOLENCE NIGHT
19u00: The Grassroots Movement (BE)
De wortels van The Grassroots Movement ontsproten in 2014. Enkele goeie vrienden met een
gemeenschappelijke liefde voor Hip Hop bundelden de krachten en gingen op zoek naar muzikanten
die net als hen inspiratie halen bij alles wat soulfull, funky of gewoon lekker klinkt.
www.facebook.com/thegrassrootsmvmnt
https://www.youtube.com/watch?v=Db8dgaOGXMo&feature=youtu.be

21u00: Broederliefde (NL)
Broederliefde heeft zich de laatste jaren ontzettend sterk door ontwikkelt naar een van dé sterkste
Hip-Hop namen in Nederland en daarbuiten. Met een waanzinnig grote en brede fanbase toveren ze
al 2,5 jaar elk podium om tot een groot, maar toch intiem supergezellig, energiek en positief
Broederliefde feest. Nadat hun eerste succesalbum alle prijzen won is de hechte vriendengroep uit
Rotterdam vooral zichzelf gebleven en verder gegroeid op muzikaal, live en persoonlijk vlak. In de
exotisch getinte Nederlandstalige Hip-Hop zijn de heren van Broederliefde absolute koningen van het
genre!
www.facebook.com/BroederliefdeNL

22u00: Black Mamba / DJ Kobalt / Catwar & Lilihell (B)
Deze DJ's zijn er helemaal klaar voor om de pontons van Polé Polé volledig op zijn kop te zetten!
www.facebook.com/Krienable
www.facebook.com/catwar.lilihell
www.facebook.com/blckmmb
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DAG 9: ZATERDAG 27/07
TEQUILA NIGHT

17u00: SEAGULLS (BE) (Inzending VI.BE)
Seagulls bestaat uit drie creatieve broers die met hun unieke muziekstijl een relaxte chill-out sfeer
opwekken. De jonge surfers uit Oostende zijn gewapend met zelfgemaakte gitaren, mondharmonica,
stompbox en tal van percussie-instrumenten. Ze brengen zonnige, aanstekelijke surfpop met een
eigenwijze twist.
www.facebook.com/Seagullstheband

19u00: Nikanor (BE/PE)
NIKANOR, opgericht in Brussel, is een muzikaal project dat probeert de rijke Peruviaanse
muziektradities in een nieuwe stedelijke context te herdefiniëren. Door Chicha als uitgangspunt te
nemen, een stijl van tropische Andesmuziek die erg populair was in de jaren 80, herontdekt NIKANOR
de ingrediënten die deze ware fusie van ritme, kleuren en melodieën mogelijk maakten. Het is
gemaakt door migranten, arbeiders uit plattelandsgebieden die naar de stad zijn verhuisd op zoek
naar meer kansen in hun leven. We are all Nikanor!
https://www.facebook.com/NikanorChicha
https://www.youtube.com/watch?v=q0mFtFOnqj4&feature=youtu.be

21u00: Orkesta Mendoza (US/MEX)
Sergio Mendoza is het multi-talent achter Orkesta Mendoza. Hij is een multi-instrumentalist en op
deze plaat zet hij zijn virtuositeit nogmaals in de verf. Iets meer “English” en “poppy”, maar zijn
Mexicaanse roots en passie voor de mambo verloochent hij niet.
www.orkestamendoza.com & www.facebook.com/OrkestaMendoza.AZ
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22u30: Acido Pantera (CO) (Exotische DJ)
Ácido Pantera heeft een krachtige live set die Colombiaanse ritmes combineert, zoals traditionele
Gaita-muziek, percussie-instrumenten vermengd met drummachines, synthesizers, jungle-atmosfeer,
acid beats en zang die originele Tropical Acid Beats brengt.
www.facebook.com/AcidoPantera

23u30: DJ El Cis (BE)
Een krachtig distillaat uit agave, Mariachi-muziek, rook en nacho’s… Zo kan El Cis het beste
omschreven worden. Deze Gentse DJ zet het podium in lichterlaaie met Mexicaanse power!
www.facebook.com/ELCIS-626429331073163
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DAG 10: ZONDAG 28/07
17u00: Tiramisu (BE) (Inzending VI.BE)
'Tira-mi-su' betekent 'trek me omhoog' of 'vrolijk me op'. Geïnspireerd door reggae, dub en old
school hits, werd het de missie van deze band: vreugde verspreiden onder de mensen. Feel the good
vibes! Je kunt jezelf er niet van weerhouden om te dansen als je hun muziek hoort, dus laat het feest
beginnen!
www.facebook.com/tiramifunk
https://www.youtube.com/watch?v=NEbvY-ubCuo&feature=youtu.be

19u00: Jungle By Night (NL)
Jungle By Night is een band uit Amsterdam en komt op de laatste dag van Polé Polé het publiek op
hun kop zetten met een mix van Afrobeat, Ethio-jazz, funk, dub en rock.
https://www.facebook.com/junglebynight/
https://www.youtube.com/watch?v=eb4x3h4VcIg

21u00: Amparanoia (SP)
Amparanoia is de voormalige band van de Spaanse zangeres/gitariste Amparo Sánchez. De naam is
afgeleid van het woord amparar (bescherming), maar is ook een samentrekking van 'Amparo' en
'paranoia'. Met Amparanoia werd Sánchez een van de grote namen in de mestizo-beweging. Trek je
dansschoenen aan want hun Spaanse tracks laten je spontaan swingen!
www.amparanoia.com & www.facebook.com/amparanoiaoficial
https://www.youtube.com/watch?v=5gzsqjNIQYg&feature=youtu.be
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22u30: Blak Juju (BE)
Blak Juju is een Belgische band gevormd in 2018 door Dirk Jans en Sibyl Jacob. Samen met Dirk
Swartenbroekx en Ben Bruinin zorgen zij voor een uitgebreid arsenaal aan muziekstijlen! Zo
combineren ze reggaebeats en electro met Jamaïcan rap. Niet te missen!
www.facebook.com/4blakjuju
https://www.youtube.com/watch?v=LSQ6wEc8a_E&feature=youtu.be

23u30: Shizzle Le Sauvage & Fred Kandi (B)
Sommigen noemen hem het liefdeskind van het Gentse nachtleven, maar dat zou een
understatement zijn. Shizzle Le Sauvage is een all-round entertainer die dol is op vinyl, dansende
dames en een goede grap. Grootgebracht bij Polé Polé, is hij nu een van de resident DJ's van Studio
Brussel en is te vinden op de mooiste Belgische festivalpodia. Stijlen zijn van minder belang voor deze
man, zolang het maar funky is! Getrouwe ouwe, onze afsluiter!
www.facebook.com/shizzlesauvage
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