Ooit zijn we begonnen om op 1 Mei – De dag van Arbeid –
als een van de weinige organisaties in Nederland deze dag volop te vieren. Variërend in grootte – van groots festival tot intieme borrel- zijn we nu
hier 35 jaar later nog steeds hetzelfde aan het doen.
We hadden het zelf niet kunnen bedenken en geloven.
100-den activiteiten, 1000-den artiesten, enkele gebouwen, 10-tallen
vrijwilligers en hecto-liters drank verder, komen we dit jaar met een exclusieve audio uitgave, wat drukwerk, verschillende concertavonden en een
groter evenement, om dit bescheiden jubileum te vieren
Vanaf 1 mei en de daarop volgende 35 weken tot aan Oudjaar toe, gaan
we met regelmaat de 35 jaar jubileum-box verder vullen met allerlei goodies en muziek.
Op 1 mei presenteren we de box, waarvan er maar 35 worden gemaakt.
Als U er een aanschaft bent U gelijk abonnee tot het einde van het jaar
en komen de aanvulling per post binnen.
Vanaf nu te bestellen via
zesdekolonne.bandcamp.com
of rechtstreeks via zesde@kolonne o.v.v naam en andere details.

Na een jaar gewerkt te hebben met een
ruwe schets, naar een idee van Maartje Bertens, hebben we in samenwerking met Wouter Goudswaard van Studio Goudbaard uit
Bergen op Zoom, het logo strakker gemaakt
en kleur gegeven.
We luiden daarmee ook een nieuwe periode
in.
Na 10 jaar Artspace Flipside, waar presentatie centraal heeft gestaan, willen we ons nu
toeleggen op de productie kant van kunst en
cultuur. Naast workshops en educatie kan er
in het gebouw ook gewerkt worden aan allerlei
projecten. Met name in de grote en hoge
galerie kunnen grote kunst projecten goed gerealiseerd worden. We willen deze ruimte van
8(b)x15 (l)x6(h) m. beschikbaar stellen aan
kunstenaars, designers en creatieven. Door
de grote deur opening kan er rechtstreeks
indoor in een container worden geladen.
We zien dat er in culturele wereld, in de Lage
Landen, bijna geen echt grote ruimtes zijn,
waar op basis van onkosten, nog gewerkt kan.
worden. We denken aan projecten die maximaal een paar maanden duren. Hou er wel
rekening mee, dat er een grote raampartij in
de ruimte aanwezig en dat er een dag dagelijkse stroom van winkelend publiek U kunsten
aanschouwt.
Er zijn afgelopen maanden weer enkele werkplaatsen en ateliers vrijgekomen. Rond de 35
m2 en voor €300,= per maand kun je aan de
slag gaan. Informeer naar de mogelijkheden
en prettige bijkomstigheden.
Ook voor tijdelijk verhuur hebben danszalen,
polyvalente zaal, keuken, concertzaal en repetitieruimte.
Kijk op www.t56.nl voor meer info

Aanmelden: gssw19@kolonne.nl

Voor de releases van dit jaar zijn we niet
alleen de archieven ingedoken, maar brengen we ook nieuw werk.
We hebben weer gekozen voor een exclusieve beperkte oplage op audio cassette in
een houten box met een aantal extra’s:
– een 300 pagina booklet met foto’s van
onze activiteiten over de periode 19842017, Vanaf het begin van 2B, aan de Dommelstraat in het centrum van de stad, tot het
einde van Artspace Flipside in Vaartbroek.
– een 80 pagina tellend booklet met
grafisch werk
– een exclusieve 6de Kolonne speld, nog
wat extra’s hier en daar en
– 8 audio-cassettes.
De releases bestaan uit:

Uit de archieven:

Nieuw werk van
ZK103 – Ad van Aart – c40
Pas sinds enkele jaren maakt Ad van Aart uit orgelpijpen en Husqvarna stofzuigers wondermooi instrumenten, die zowel als object als in de voortgebrachte
klanken verstillen en fascineren. Vanuit de samenwerking op PopMonument in Bergen op Zoom vorig jaar
kwam het idee om een uitgave te maken.
Buiten de limited cassette editie komt er ook een CD
uitgave.

in de serie Zesde Kolonne Archive Series
ZK107 – Sponzo – c90
Onder deze naam werkte Marc Sponselee (35007,
MTVS, GAF) aan solo projecten voor film, games en
installaties. Deze uitgave bevat vooral op cassette
opgenomen demo materiaal uit de periode 1995 2000.
Het diverse materiaal is allemaal live gespeeld en
zonder overdubs opgenomen.

ZK 101 – Muziekvereniging De Clingse Bossen –
c40
kwam vorige maand met de aankondiging dat er
groep zou splitten. We wisten dat al langer en werden
benadert om deze split op ons label uit te brengen.
Alle drie de partijen zeer vereerd en super trots om
deze dubbelzijdige A cassette van Jan D’Hooghe (kant
A) en SENDER S (kant AA) aan het publiek te mogen
voorstellen..
Samen klinken de Clingse Bossen zo...
ZK 102 – Nick LeBeat
Bij deze creatieve 1000-poot borrelt het altijd en in een
gekke onzinnige bui opperden we: waarom geen 40
korte nummers van een (1) minuut. Juist, we hadden
het ook over The Residence, maar om de veelzijdig
goed tot zijn recht te laten komen, was dit voor nu
voor Nick LeBeat de beste optie. Ambient, pulserende
ritmes, drones, spoken word, het is er allemaal bij Nick
LeBeat. Sommige tracks worden langer en worden in
de loop van het jaar gereleased op 12”vinyl.
De eerste bevalling geeft dit geluidsbeeld:
They think the grass is greener on the other side
en van het label Pravdada
ZK103 – Pravdada – c40
een compilatie met on-uitgeven werk, nieuwe remixen
en verse tracks. Luister hier naar de muziek

en heropgedoken opnamen:
ZK099 – GAF 2 – 2x c40
Tijdens de laatste grote sneeuwstorm in Nederland
zijn enkele RockCity veteranen in een oude boerderij
in het Zeeuws Vlaamse Hoofdplaat gekropen. Daar
in het door sneeuw geïsoleerde platteland hebben
ze daar gedurende 5 dagen vrienden en bekenden
uitgenodigd en materiaal gemaakt wat zeer de moeite
waard is. De opnamen hebben 6 jaar in de kast gelegen om ze nu, gerijpt en opnieuw gemixt, op cassette
de wereld in te sturen.
ZK100 – The Flipside Paradox Vol 2b
Als afsluiting van een vruchtbaar, creatief en intensief
jaar van 30 concerten met bijna 25 Vlaamse en Brabantse vrij en improvisatie muzikanten is er in Artspace
Flipside Eindhoven in 2016 een weekend georganiseerd waarin alle muzikanten bij elkaar zijn gekomen
en 3 dagen hebben geimproviseerd. Dit heeft een
schat aan materiaal opgeleverd, waarvan nu 2 lange
sessies worden vrij gegeven. Niets is hier wat het lijkt
en alles is herkenbaar: rock, jazz, noise, vrije geluiden,
funk, drone, ambient en musique concrete. Ron van
Herpen, Bert Hornikx, Niels Dufhues, Nick J Schwarz,
Bart Maris, Lieve Seegers, Klaus Bru, Frank van der
Kooij zijn enkele namen....
Deze muziek is niet te vergelijken met de vorige uitgave, want The Flipside Paradox Vol 2a klinkt zo:
https://zesdekolonne.bandcamp.com/album/vol-2-a

zat 30 mrt – GSSW2019
zon 7 apr – RaRaRadio
vrij 12 apr – RaRaRadio met special over bands uit de repetitieruimte van 2B
woe 1 mei – 1 Mei Borrel – Spoelhuis Eindhoven
don 2 mei – RaRaRadio uitzending 35 jaar de Kolonne – Plug In City – Strijp S. Eindhoven
zat 4 mei – Secret party voor kopers van de uitgave
zat 11 mei – sMtvUz & Artgenerator – Hulst Art
vrij 28 juni – 8 september 2019 - [CuOB] Ostrale- Dresden
Artist-In-Residence
heeft een grondige opknapbeurt gehad. We hebben de ruimte intiemer en comfortabel gemaakt. Voor 3 personen staat er direct bedden klaar. Het kan voor een enkele nacht, maar ook
gekoppeld aan werkperiode voor een langere tijd. Vanzelfsprekend is gebruik van keuken, was
en droog machine, internet en douches inbegrepen. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden via info@t56.nl
RaRaRadio
Verschillende (ex) Kolonne leden verzorgen
bij de enige echte internet radio uit Eindhoven
uitzendingen. Wie? Thresh, Paul Beekhuis, DJ
MammaLuk, Munne, Studio LeBeat.
Voorlopig op de vrijdag, maar plannen worden
gesmeed...
www.rararadio.org

Zesde Kolonne in Tarmac – Meerhoven
Op uitnodiging van kunstenaarscollectief TARMAC gaan we in het najaar 3 volle weekenden
vullen in het voormalige gemeentehuis in Meerhout. In ieder geval met live muziek, beeldende
kunst, performances, actie en andere geestverruimende ongein.
aankondiging via nieuwsbrief en sociale media

Electronic Sound Sessions
Samen met vzw Wazever organiseren we om de
2 maanden een improvisatie avond in Nederlands en Belgisch Vlaanderen. Ieder kan op zo’n
avond aansluiten en inpluggen, maar alleen dan
als het een elektronisch instrument is.
Van 19:00 tot 23:00 uur – gratis
Aankondiging via Instagram en Facebook
Vinyl & Ontbijt Salon
Op de zondagmorgen nemen we 1 plaat mee en
die draaien we dan. Als je alleen komt, alleen die
plaat, heel de morgen. Met meer? Meer keuze
om die ene gekozen plaat heel de tijd te draaien..
Terug naar het luisteren van 1 lp om tot de essentie te komen, de dag in te luiden en de stand
in de wereld door te nemen.
Onregelmatig van 10 tot 13 uur – aanmelding
ivm inkoop – vrijwillige bijdrage
aankondiging op Instagram & FB

New Manhattan
Afgelopen januari heeft de Zesde Kolonne meegedaan met het project New Manhattan van Jip
de Beer. New Manhattan is een fictieve stad, die
bestaat uit de 3D visualisatie van verschillende
webpagina’s. Iedere webpagina heeft een eigen
unieke architectuur en Jip heeft die digitale architectuur omgezet in een 3D geprint model.
De home pagina van de Kolonne heeft als enige
een vrij sobere rudimentaire opbouw, wat zich
vertaald in een kubus, zonder opsmuk of tierelantijnen. Perfect vertaald waar we voor staan.
Meer informatie over het project : New Manhattan

