
 
 

 



Groep: 

In september 1996 wordt de Damse folkgroep “Donder in ’t hooi” opgericht door Mieke Van 

Loo.  

Deze groep is een West-Vlaams allegaartje van een zestal klassiek-, folk- en/of jazz 

geschoolde muzikanten die ondertussen in de folkwereld een vaste waarde zijn geworden. 

"Hooi" doet een nietsvermoedende onverlaat toch wel op de weg naar de folk belanden en 

de “Donder” doet vermoeden dat het vaste stramien wel es ongemeen overhoop wordt 

gehaald.  

 

Hun repertorium bestaat vooral uit Europese eigenzinnige folk met het accent op Vlaamse- 

en Keltische muziek. Daarnaast staan ook heel wat eigen nummers en bewerkingen op het 

programma.  Ze speelden ondertussen op heel wat folkfestivals en zijn zowel thuis in ’t 

brengen intieme luisterconcerten, folkbals of Ierse ambiance-avonden. 

Een eigen brouwsel "Wals voor Joke" is ondertussen al terug te vinden 

op de " Flemish folk" CD van 2002. 

Sinds juni 2012 hebben ze een eerste full-cd “Wervelwind”, een compilatie van 15 jaar samen 

onderweg. 

Muzikanten: 

Hilde De Ketelaere: viool, draailier, zang 

Mieke Van Loo: accordeon, fluiten, piano, zang 

Elias Bouckaert: percussie 

John Dierickx: bouzouki, gitaren, basgitaar 

Matthias Rosseel: gitaren, basgitaar 

Johan De Waele: contrabas, doedelzak, bodhran, zang 

 

Kerstconcert: “Kerst in de wereld” 

Rond de jaarwisseling pakken ze eveneens uit met een intiem kerstprogramma.   

U waant zich in een ingesneeuwde herberg met knetterend haardvuur terwijl traditionele 

kerstmuziek in geschenkverpakking U gul wordt rondgestrooid.  

Naast een streepje muziek wordt ook een stukje ingetogen poëzie door woordkunstenaar 

DAVID LAMBRECHT  ingefluisterd. 

Ook de zang wordt ten berde gebracht door SOFIE DHAENS en als toemaatje krijg je 

prachtige foto’s geprojecteerd door fotografe TINEKE DE WAELE. 

 

 

“Kerst in de wereld” 

door Donder in ’t hooi 

Met Sofie Dhaens (zang), David Lambrecht (woordkunst) en Tineke De Waele (fotografie) 

Op vrijdag, 21 december 2018 om 20.30 uur 

In de Cultuurfabriek, Stationsstraat 22 te Sijsele 

VVK: 10 euro – ADD: 12 euro (kinderen – 12 jaar: gratis) 

 

http://www.donderinthooi.be/lieve.php

