
De Zottegemse muzikale duizendpoot
met Ronsische roots Yves Meersschaert
werkte al samen met artiesten als Derek,
Lieven Tavernier, Kommil Foo en Johan
Verminnen. Hij is ook de dirigent van de
honderdkoppige Gentse Propere Fanfare.
Zijn stadsgenote Aster Van Vaerenbergh
(26) is daarentegen een onbeschreven
blad. De nieuwbakken zangeres groeit
echter in haar rol. Een jaar geleden
stonden ze voor het eerst samen op een
podium.

Yves Meersschaert: Ik had al heel wat
nummers geschreven voor dit project en
zocht een zangeres. Ik ontmoette Aster
op café, nodigde ze uit in mijn studio en
het klikte. Onze boot was vertrokken
(lacht).
Aster Van Vaerenbergh: Ik had al wel
eens gezongen en schrijf voor mezelf
wat nummers, maar dit was echt span-
nend. Yves vroeg me deel te nemen aan
het Café Chantant van de Vieze Gasten
in Gent. 120 mensen zingen daar samen
met zijn live-band. Het voelde aan als
een examen. Ik had schrik en zenuwen.

Is die onzekerheid verdwenen?
Aster: We speelden een reeks van twintig
try-outs. Ik deed de nodige podiumerva-
ring op en vond mijn eigen stem.
Yves: Zo’n nieuw project is altijd een
beetje gokken en afwachten. Maar Aster
is nu een persoonlijkheid. Ze is op haar
gemak en wij ook.

De drie andere muzikanten Thomas
Noël (gitaar), Koen Kimpe (contra-
bas) en Tom De Wulf (drum), komen
uit de jazz. Kan je ook Le Grand
Bateau onder dat genre plaatsen?
Aster: Het is geen pure jazz, net zoals het
geen typische Franse chansons zijn. Wij
vinden het een combinatie van verschil-
lende stijlen. In onze muziek zal je tango,
pop, rumba, jazz, bossa, chanson en zelfs
rock horen.

De nummers op het debuutalbum
klinken bijzonder vrolijk en zomers,
al zijn de teksten iets donkerder.
Yves: Het zijn geen makkelijke teksten,
eerder beelden waar een verhaal achter
schuil gaat. Thema’s als eenzaamheid,
liefde en melancholie passeren de revue.
Aster: Ik vind de teksten prachtig en
had geen moeite om ze te interpreteren.
Het openingsnummer gaat trouwens
over iemand die van alles tekent. Heel
herkenbaar want ik ben afgestudeerd
als illustrator.

Het artwork is van jouw hand. Uit
het niets verschijnt een cd met jouw
stem en jouw tekeningen op de cover.
Aster: Als illustrator wil ik langzaam
groeien. Voor deze cd uit kwam, had ik
al veel ideeën, maar werkte ik nooit iets
af. Nu was er een doel, een deadline ook.
Met deze cd merk ik hoe leuk het wel is
om iets van mezelf te zien verschijnen.
Het is een ideaal uitstalraam.

Je bedacht ook de naam van een
groep.
Aster: Die kwam bij me op na de repeti-
ties. Onze muziek deed me denken aan
een groot cruiseschip, zo in die typi-
sche Titanic-sfeer. Vandaag zie ik ons
meer als een boot met een bende vrolijke
mensen die je meenemen op een plezier-
reisje door allerlei genres. En ik vind het
wel een leuke naam. Mensen vragen me
soms: ‘Hoe is het met de boot?’ en Yves
besluit zijn e-mails met: ‘Groetjes, de
kapitein’ (lacht).

Yves, je schippert tussen allerlei
muzikale projecten. Wat vinden de
collega’s van Le Grand Bateau?
Yves: De meesten kennen mij als produ-
cer, niet als songschrijver. Ze zijn aange-
naam verrast door onze sound en de stem
van Aster. Dat doet me plezier. Ik stel
voor dat we nog een cd’tje maken (lacht).

Bert Goessens

Le Grand Bateau hijst de zeilen

Le Grand Bateau vaart met de wind in de zeilen
vanuit Zottegem naar culturele centra en festivalle-
tjes in België en Nederland. Aan het roer staat met
componist Yves Meersschaert een ervaren kapitein.
Zijn Franse chansons in een bossa nova- en jazzy-jasje
worden gezongen door Aster Van Vaerenbergh, een
matroos die net komt piepen en gesteund wordt
door nog drie rasmuzikanten als stuurlui. Al dat
ronddobberen leverde in maart het debuutalbum La
Mesure op. Deze zomer meert het vijftal aan voor
onder meer de Gentse Feesten. Mis deze boot niet!

Le Grand Bateau speelt deze zomer op:
17 juni: La Tentation (Brussel), 8 juli:
Hoegaerden, 9 juli: Ename, 21 juli:
Gentse Feesten (Spiegeltent), 23 juli:
Gentse Feesten (Place Musette)

www.legrandbateau.be
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