
Aflevering 1 - maandag 7 oktober : Novastar

De aftrap is voor Joost Zweegers, die onder de vlag van 
Novastar al  meer dan 20 jaar hoge toppen scheert, maar 
mentaal menigmaal door een diep dal is gegaan. ‘Opgeven’ 
staat niet in Zweegers’ woordenboek. ‘Begeestering’ en ‘passie’ 
in vetgedrukte hoofdletters. ‘The best is yet to come’, één van 
zijn vele ijzersterke songs, blijkt zijn levensmotto en drijfveer 
om telkens opnieuw het beste van zichzelf te geven.

Met getuigenissen van Joost Zweegers, Rik Zweegers 
(broer), Jan-Pieter Zweegers (broer), Jeroen Wallraf 
(drummer), Ief Claessen (toetsenist), Rodrigo Fuentealba 
Palavicino (gitarist), Stijn Meuris (producer en vriend), Jo 
Smeets (bevriend muzikant), Jeroen Swinnen (toetsenist en 
vriend), Karel De Backer (drummer), Pascal Van De Velde 
(manager), Greet D’hooge (medewerkster Warner Music), 
Mikey Rowe (producer), Andrew Britton (producer), Jo 
Francken (producer) en Alain Vierhout (bassist).

Meer informatie vindt u hier.

https://communicatie.canvas.be/belpop-nog-lang-niet-uitgezongen?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_8Iab_kI5J.contact_5xzl_ya2m&asset_type=image&asset_id=bd39ffd5-cb70-49d4-acba-5ee43cb276eb#image-bd39ffd5-cb70-49d4-acba-5ee43cb276eb
https://communicatie.canvas.be/belpop-novastar#


Aflevering 2 - maandag 14 oktober : Ancienne 
Belgique

In 2019 blaast de Ancienne Belgique 40 kaarsjes uit: een 
feestelijk alibi om terug te blikken op de boeiende geschiedenis 
van de 40-jarige Vlaamse rocktempel. Maar Belpop neemt de 
kijker nog verder mee in de tijd, naar het prille begin, toen de 
Ancienne Belgique nog een wervelende music-hall was, waar 
vedetten als Edith Piaf, Jacques Brel en Charles Aznavour kind 
aan huis waren. Sindsdien heeft de AB veel 
gedaanteverwisselingen gekend, maar haar unieke ziel heeft 
de zaal te danken aan de enthousiaste teams die er doorheen 
de jaren achter de schermen hebben gewerkt. Gedreven door 
een gezamenlijke missie en onvoorwaardelijke liefde voor 
muziek.

Met getuigenissen van Paul Ambach (concertorganisator), 
Hendrik Willemyns (muzikant Arsenal), Marc Didden 
(journalist), Jan Paternoster (muzikant Black Box Revelation), 
Jean Kluger (producent), Johan Verminnen (zanger), Vic 
Anciaux (voormalig politicus), Salvatore Adamo (zanger), 
Arno Hintjens (zanger), Marc Vrebos (technisch directeur), 
Dirk De Clippeleir (algemeen directeur), Jari 

https://communicatie.canvas.be/belpop-nog-lang-niet-uitgezongen?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_8Iab_kI5J.contact_5xzl_ya2m&asset_type=image&asset_id=dcc2fe1a-8c84-4a68-ab38-632f029da17f#image-dcc2fe1a-8c84-4a68-ab38-632f029da17f


Demeulemeester (voormalig algemeen directeur),Teddy 
Hillaert (ex-programmator), Kurt Overbergh (artistiek 
directeur), Adeline Mathonet (dochter Georges Mathonet), 
Johan Ral (auteur), Pascal Vandevelde (ex-programmator), 
Tom Barman (zanger dEUS).

Meer informatie vindt u hier.

Aflevering 3 - maandag 21 oktober : De Mens

© Axel De Coster

De Mens staat al 27 jaar garant voor Nederlandstalige rock van 
de bovenste plank. Met een ijzersterke live-reputatie en een rist 
nummers die onderhand echte klassiekers zijn geworden, heeft 
de band rond Frank Vander linden zijn plaatsje in het Belpop-
pantheon meer dan verdiend. Het aanstekelijke spelplezier, de 
aandoenlijke camaraderie en de heerlijke zelfrelativering 
maken van De Mens de band waarin elke Belgische muzikant 
oud zou willen worden.
Met getuigenissen van Frank Vander linden (zanger/gitarist), 

https://communicatie.canvas.be/aflevering-2--40-jaar-ancienne-belgique
https://communicatie.canvas.be/belpop-nog-lang-niet-uitgezongen?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_8Iab_kI5J.contact_5xzl_ya2m&asset_type=image&asset_id=3956eaf6-8df1-43c8-ba23-534e2825e62b#image-3956eaf6-8df1-43c8-ba23-534e2825e62b


Michel De Coster (bassist), Dirk Jans (drummer), David 
Poltrock (toetsenist), Jan Leyers (vriend), Stijn Meuris 
(collega muzikant), Werner Dewachter (manager Petrol 
Music), Dirk Hernalsteen (jeugdvriend), Jan Van Biesen 
(nethoofd Studio Brussel), Marc Debouver (manager Play That 
Beat!), Jean Blaute (producer), Joost Van den Broeck (ex-
drummer), Bert Van Roy (geluidstechnicus), Ruben Block 
(voormalig roadie).

Meer informatie vindt u hier.

Aflevering 4 - maandag 28 oktober: Guido 
Belcanto

Compromisloos, eigenzinnig en nostalgisch. Enkele typerende 
eigenschappen van rasartiest Guido Belcanto. Al drie decennia 
lang beklijft de wat zonderlinge zanger met zijn zalvende 
levensliederen, wars van commercie of heersende trends. Het 
succes werd hem niet in de schoot geworpen. Als beginnende 
artiest konden de media hem niet in een vakje stoppen en 

https://communicatie.canvas.be/belpop-aflevering-3-de-mens
https://communicatie.canvas.be/belpop-nog-lang-niet-uitgezongen?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_8Iab_kI5J.contact_5xzl_ya2m&asset_type=image&asset_id=b9322a45-7f0d-45a9-84c2-a9ebfb2cf025#image-b9322a45-7f0d-45a9-84c2-a9ebfb2cf025


Belcanto moest knokken voor erkenning. Maar de aanhouder 
wint.  Anno 2019 blijft zijn fanbase groeien en wordt hij door het 
kruim van de Belgische muziekwereld op handen gedragen.   

Met getuigenissen van Guido Belcanto, Hilde Versmissen 
(zus), Ottilia Van Bruggen (ex-vrouw), Ludo Tips (muzikant), 
Tony en Frank Decap (orgelfabriek Decap), Jakke de 
Zeeman (bevriend muzikant), Vitalski (performer, regisseur), 
Walter Poppeliers (producer, muzikant), Jan De Smet 
(collega muzikant), Lieven De Maesschalk (muzikant), 
Nicolas Rombouts (producer, muzikant), Guy Brulez 
(Managing director EMI), Bert Huysentruyt (muzikant), Bob 
Campenaerts (muzikant, manager), Patrick Riguelle 
(producer), Maaike Cafmeyer (actrice), Naomi Sijmons 
(zangeres).

Meer informatie vindt u hier.

Aflevering 5 - maandag 4 november: Bart Peeters

Afsluiten doet de negende reeks van Belpop met nog een 

https://communicatie.canvas.be/belpop-aflevering-4-guido-belcanto
https://communicatie.canvas.be/belpop-nog-lang-niet-uitgezongen?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_8Iab_kI5J.contact_5xzl_ya2m&asset_type=image&asset_id=ae133c52-9e2a-4fba-8cb7-bbc556d0643c#image-ae133c52-9e2a-4fba-8cb7-bbc556d0643c


verjaardag : Bart Peeters, de eeuwige spring-in-‘t-veld, wordt 
60. Tijd om heel even stil te staan bij zijn rijk gevulde 
muziekcarrière en dan snel weer verder te gaan, want de turbo 
in Bart Peeters is niet te stoppen. Begin jaren ’90 staat Peeters 
aan de wieg van Vlaanderens eerste boysband. The Radios 
kennen tot hun eigen grote verbazing een overrompelend 
succes, maar de popster spelen is niet wat Bart echt ambieert. 
Hij maakt een radicale omslag en bekeert zich tot het singer-
songwriterschap. Als Nederlandstalig soloartiest groeit Bart 
Peeters uit tot één van de grootsten van zijn generatie.

Met getuigenissen van Bart Peeters, Stijn Peeters (broer en 
manager), Suz Van Boeckel (moeder), Jean Blaute(vriend en 
muzikant), Jan Leyers (vriend en muzikant), Hugo Matthysen 
(vriend en muzikant), Anneke Bellens (echtgenote), Ronny 
Mosuse (vriend en muzikant), Rik Tubbax (ex-manager), Piet 
Van den Heuvel (zanger en percussionist), Mike Smeulders 
(accordeonist), Ivan Smeulders (contrabassist en bandleider), 
Emile Verstraeten (violist), Geert Waegeman (violist), 
Abdellah Marrakchi (darbuka-speler), Marc Cambré 
(stagemanager),  Amel Serra Garcia (percussionist), Jo 
Francken (producer).

Meer informatie vindt u hier.

https://communicatie.canvas.be/belpop-aflevering-5--bart-peeters

