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Bipolar Bows, Tom Theuns & 
Aurélie Dorzée en Trio Dhoore: 

allemaal winnaars
van de eerste Flanders Folk Awards

Dat België barst van muzikaal talent wisten we al. 
Daarom organiseerde het Flanders Folk Network 
voor de allereerste keer de Flanders Folk Awards 
op 11 februari. Per categorie: Beloftevolle Band, 

Beste Live Band en Beste Album werd er een 
winnaar gekozen.

De prijs voor ‘Beloftevolle Band 2021’ 
ging naar Bipolar Bows (wil je meer 
te weten komen over Bipolar Bows ga 
naar p. 28). Ze kregen een geldprijs 
uit handen van Minister-President Jan 
Jambon namens de Vlaamse Regering. 
Daarnaast won het tweetal een jaar 
lange trajectontwikkeling op maat 
aangeboden door VI.BE. Andere 
genomineerden in deze categorie 
waren Airboxes, Antanjula (lees alles 
over dit bijzondere duo op p. 25) en 
Cardboard Cabin (eerst nog een te 
ontdekken groep op het VONKfestival, 
nu al een nominatie op zak - lees het 
interview op p. 26).

De prijs voor Beste Live Band ging 
ook naar een duo. Tom Theuns en 
Aurélie Dorzée staan al vele jaren 
op gerenommeerde binnen- en 
buitenlandse podia. Hun live show 
is een mix van bizarre instrumenten, 
humor, straffe stemmen en aanstekelijk 
speelplezier. Ze lieten daarbij Spilar, 
Wör en Flairck achter zich. Tom 
en Aurélie gaan naar huis met een 
geldprijs aangeboden door Playright+.

Sabam for Culture ten slotte 
bekroonde ‘August (Trad Records)’ 
van Trio Dhoore als Beste Album 
van het afgelopen jaar. De band 
bestaat uit de drie broers Dhoore die 
‘instrumentale trad’ brengen op een 
virtuoze en frisse manier. De winnende 
plaat, ‘August’ scheerde internationaal 
al hoge toppen en de drie broers 
toeren dan ook over de hele wereld. 
Airboxes, Duo De Schepper – 
Sanczuk en Spilar hadden ook deze 
nominatie op zak. 

Wil je de uitzending zelf nog 
eens herbekijken, dat kan via 
www.flandersfolknetwork.be 

 Kijker  

en krijg je een link naar een knappe 
nieuwe versie van ‘Sprookje’. Daarin 
kun je dan ook meteen het favoriete 
vers van Bert horen:

“… en toen had de geleerde het over 
Amor en Caritas 
en wat het verschil daartussen was, 
over Agape, Eros en Filia, 
over een diner voor twee met dansen 
na…”

Wanneer we Marijke vragen naar 
haar toekomst dan geeft ze ons een 
primeur, al houdt ze het nog een 
beetje geheimzinnig… 
“Goh… ik wens mezelf een job als 
folkzangleerkracht. Vorig jaar kwam 
er plots iets heel boeiends uit de lucht 
gevallen. Ik werd gevraagd om in 
Kunstacademie De Poel in Gent een 
jaar An-Sofie Noppe te vervangen in de 
folkzangklas. Toen dacht ik: waaauw! 
Dit is het echt. Ik heb dat ontzettend 
graag gedaan. Mijn rugzak aan 
repertoire is ondertussen ruim gevuld en 
dat kwam goed van pas. In Vlaanderen 
is onze folktraditie minder levend dan 
in Zweden, Oekraïne of Ierland, om 
er maar enkelen te noemen, maar we 
hebben wél een grote schat aan (bijna) 
vergeten parels. Met een grote passie 
voor het genre, vind ik het nodig om dit 
muzikaal erfgoed door te geven.
Bert en ik broeden samen op nieuwe 
plannen. We zitten op een goede 
tandem, dus rijden we nog wat verder. 
Ik heb de boekenkast van ons voke 
doorzocht en er al zijn oude liedboeken 
uit gepikt. Dat wordt vervolgd.
Daarnaast ligt mijn eerste kinderboek 
nu bij de uitgever. ‘Pallieter’ van Felix 
Timmermans gaf me de inspiratie en 
zette me aan tot schrijven.
Het wordt een voorleesboek met 
prenten. Wie de tekenaar is hou ik nog 
even geheim. 
 
En om ons stukje helemaal af te 
ronden vertelt Marijke nog over 
haar favoriete ‘Jaap Fischer-vers’.
“Tijdens mijn geboorte heb ik eerst mijn 
achterwerk getoond aan de wereld. 
En zo ga ik door ’t leven, een beetje 
tegendraads. Het liefst wil ik mijn 
eigen goesting kunnen doen. ‘Niet 
willen en toch moeten’ vind ik een 
gruwelijke combinatie. Er is één zin in 
het repertoire van Jaap die dat helemaal 
samenvat: 

‘Tem me dan als je kan, je kan me toch 
niet krijgen.’ 

Dat mogen ze op mijn lijf schrijven.” 

Walter Evenepoel

Bipolar Bows

Tom Theuns en Aurélie Dorzée

Trio Dhoore
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