
MUZIEK KLOPT <3
Het licht dooft, de drummer telt af en de eerste gitaren riffs knallen 
door de speakers. Of nee, wacht. Je staat helemaal hyped voor de 
deur te wachten op je vrienden, je kaartje wordt gescand en je jas 
is opgehangen. Je ziet al van een afstandje dat de donkere zaal elke 
seconde wordt opgelicht door een vette lichtshow, precies op de 
beat. Je loopt binnen in de zaal, iedereen danst en iedereen is blij.

In beide gevallen stroomt de adrenaline, je 
enthousiasme door je aderen. Waarom? Jij houdt 
van muziek, jouw muziek. Jouw hart gaat er sneller 
van kloppen. Dat is Gebouw-T voor jou: MUZIEK 
KLOPT <3 

Waar klopt jouw muziekhart voor? Scoor je kaartjes via:              
www.gebouw-t.nl/muziekklopt

OKTOBER 2021

EEN VET OUD FEESTJE, EINDELIJK WEER LIVE!
Zit je ‘s ochtends rustig een bakje koffie te doen, sta je ‘s avonds 
opeens in een kolkend Gebouw-T feest te vieren met Flat Out. Deze 
Bergse formatie raast al 25 jaar door binnen- en buitenland om 
iedereen te voorzien van dat overheerlijke portie ‘feest’. Na corona 
is het tijd om dit gevoel weer terug te krijgen. Dus... ben jij erbij op 
22 oktober? Trek je mooiste schoenen aan en spring mee op onder 
andere Bon Jovi, The Jacksons, Rihanna en Katy Perry. €14,00 

VR 22 OKT

FLAT OUT
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ZA 02 OKT 12E BERGS BLUESFESTIVAL
Jaarlijks Bergs bluesfeest met dit jaar onder 
andere Meena Cryle & The Chris Fillmore Band 
(Oostenrijk) en Dry Riverbed Trio. €16,50

ZO 03 OKT HIPPE GASTEN 
Rock voor kinderen, van zes tot twaalf jaar. 
Geen belerend vingertje, het ideale eerste 
échte popconcert voor kids. €12,25

VR 08 OKT T-STRIJD FINALE
Dé strijd van Zuid-West Brabant. Wie gaat er 
dit jaar met de jury- of publieksprijs vandoor? 
Finalisten zijn Mazzy, Nova Novella en Floyd 
& the Barbers. Pyro verzorgt een knallende 
eindshow. €5,00

ZA 09 OKT MADE IN BELGIUM FESTIVAL 2021
De tiende (!) editie van hét Vlaamse 
bandjesfestival. Met trots presenteren wij: 
Admiral Freebee, SONS, Flying Horseman, Kids 
with Buns en Tsar B (strings). €22,25

ZA 16 OKT VIVE LA FÊTE
Garantie voor een opwindend new wave feest. 
Dansbare electrorock, met een vleugje kitch. 
Support: Light By the Sea. €22,25

DO 21 OKT LENOISE  TRIBUTE NEIL YOUNG
Het beste van Neil Young & Crazy Horse met 
respect voor de grootmeester. €15,00

VR 22 OKT FLAT OUT
Garantie voor een opwindend new wave feest. 
Dansbare electrorock, met een vleugje kitch. 
Support: Light By the Sea. €14,00

DO 28 OKT MONOMYTH
Vliegende Hollanders die de grenzen van 
space- en stonerrock verzetten. Psychedelica 
tussen Ariel Pink en Pink Floyd. €16,25

VR 29 OKT BLAUDZUN
Terug in Gebouw-T met nieuwe plaat ‘Lonely 
City Exit Wounds’ én al die hits. €23,25

ZA 30 OKT 80’S VERANTWOORD
Terug naar de dansvloer met onvergetelijk 80’s 
songs en dansmoves. Verwacht Bowie, The 
Clash, Prince en A-Ha. €12,00

ZO 24 OKT DIRK. + APNEU
Gebouw-T Invites Café Die Twee. Samen 
presenteren zij een schurend gitaaraffiche met 
DIRK. (de Pixies van Vlaanderen) en Apneu 
(pakkende indie popliedjes). €16,00

Tip van de 
Programmeur 

PROGRAMMA

TERUG IN T MET HITS ALS ‘HEY NOW!’ EN ‘REAL HERO’
Het rijtje festivals waar Blaudzun heeft gestaan en waarschijnlijk 
nog wel vaker gaat staan is grandioos. Sziget, Pinkpop, Rock 
Werchter en ga maar door. Het is natuurlijk ook niet zo gek. Hij 
heeft al diverse hits gehad met ‘Hey Now’ en ‘Promises of No Man’s 
Land’. Nu is hij terug, met weer een nieuwe hit, ‘Real Hero’. Ben jij 
klaar om een van Nederlands grootste artiesten in Bergen op Zoom 
te verwelkomen? Wij wel! €23,25 

VR 29 OKT

BLAUDZUN


