
[Kleurrijke fanfare]

“Vier jaar geleden begonnen we met zeven 
enthousiastelingen uit het niets een zomerse 
fanfare. Na een jaar repeteren gingen we voor 
het eerst door de straten tijdens de braderie 
van Witte Donderdag. Het aantal kandida-
turen liep meteen goed binnen, de trein was 
vertrokken.”

De fanfare telt nu 25 muzikanten waaronder 
één beroepsmuzikant, de dirigent. Joris Jacobs 
is een klassiek geschoolde dwarsfluitist. “Als 
dirigent probeer ik het muzikale niveau op te 
krikken en maak ik arrangementen naar 
ieders kunnen. Onze muzikanten zijn lief-
hebbers. Sommigen zijn speciaal voor de 
fanfare met een instrument begonnen. 
Dat vind ik fantastisch. Het is niet altijd 
makkelijk zo’n bende gekken in toom 
te houden, maar gelukkig is er bij mij 
ook een hoek af. De verstandhou-
ding is dus optimaal (lacht).”

Aanstekelijk

Een beetje gek 
zijn, lijkt wel een 
voorwaarde voor 
een postje in deze 
fanfare. “Humor is belangrijk 
in ons concept. Het carnava-
leske zat er van bij de start 
in. Iedereen verkleedt zich 
zoals hij dat wil, met enkele 
maffe exemplaren als 
gevolg. Mensen kijken 
wel eens raar op als we 
ons installeren, maar 
na enkele nummers 

Yah Tararah walsT door NiNove

wil ik dat ze denken: Verdorie die mannen 
kunnen wel een stukje spelen.”

Yah Tararah is inderdaad in niets te vergelijken 
met een klassieke formatie die kaarsrecht 
marcheert. “We zijn een echte volkse fanfare 
en spelen liever tussen ons publiek, dan 
ervoor. Een podium neemt een deel van ons 
enthousiasme af. We moeten kunnen rond-
lopen, dansen, stampen...” 

Joris bewerkt volkswijsjes uit de hele 
wereld. “Wat we brengen is moeilijk 

te omschrijven. Het is een cocktail 
van balkan, wereldmuziek, ska,... De 

ene keer gaat het snel, dan weer 
traag, eens een tango dan weer 

een wals. Je kan er moeilijk een 
etiket opplakken. Of misschien toch 
eentje: aanstekelijk (lacht).”

Hopa

De fanfare toonde zich deze 
zomer driemaal kort na 
elkaar aan Ninove. “Te vaak 
op eenzelfde plaats spelen, 
proberen we nochtans 
te vermijden. De mensen 

moeten ons niet beu worden. 
Maar de jamborette van de 

scouts, de Witkapfeesten en de 
Parkconcerten waren mooie 
gelegenheden.” Ook in Neder-

land kennen ze Yah Tararah. 
“In Maastricht speelden 

we zelfs in een kraak-
pand. Het was een 

balkanfeest en één noot was voldoende om 
die Hollanders wild te krijgen. Roep daar ‘hopa’ 
en ze zijn vertrokken.”

Yah Tararah perst zijn leuke deuntjes uit een 
heleboel blazers en slaginstrumenten. Zelfs 
de triangel wordt boven gehaald en ook een 
violist doet zijn ding. “We hebben nog vaca-
tures voor altsax en trombone. Wie interesse 
heeft, mag zich altijd melden.” 

Bert Goessens

Het aantal sterke harmonieën en fanfares in Ninove is niet op een hand te tellen. Die van 
Okegem bestaat zelfs al 100 jaar, maar Yah Tararah is ongetwijfeld dé Ninoofse fanfare van 
het voorbije decennium.  25 muzikanten worden geleid door de knotsgekke dirigent Joris 
Jacobs, de enige professionele muzikant in deze vrolijke bende. “Als we ons opstellen voor 
een nieuw publiek, is de eerste reactie: Wat zijn dat voor gekken, wat gaat daar uitkomen?”


