
  

 

 

 

De muziek van Anima Amici is een mengeling van traditionele Zuid-

Amerikaanse muziek en akoestische Jazz. Paola weet als geen andere 

deze Latin liederen te vertolken. Een paar composities aan de hand 

van Ramsy worden door Paola vocaal gebracht. 

Verwacht u aan een zwoele combinatie tussen Latin roots en jazz. 

Zie tot wat Paola in staat is, weliswaar met veel volk, maar wat 

een stem in deze traditional: 

https://www.youtube.com/watch?v=smT5NlhuZ6U 

en in het volgend fragment vertelt ze over haar passie:  

https://www.youtube.com/watch?v=o-3fOfcarAo 
Paola Marquez: zang en percussie 

Ramsy Irani: gitaar en zang 

Geert Van Eynde: bas 

Eddie C: percussie en zang  
 

https://www.youtube.com/watch?v=smT5NlhuZ6U
https://www.youtube.com/watch?v=o-3fOfcarAo


 

  



  

 

Qua repertoire wordt er geput uit eigen werk en een breed repertoire 

gaande van Zuid Amerikaanse muziek, musette en hot Jazz. 

Niet enkel komen de musici solistisch aan bod. Maar Fapy brengt bij 

gelegenheid ook pareltjes op de Cavaquinho (Braziliaans) of de guitarra 

(viola de Fado). Ramsy vertolkt met zijn warme stem graag Franse 

chanson of Amerikaanse standards. 

Over de virtuositeit van Fapy Lafertin bestaat geen twijfel, dat hebben 

we twee jaar geleden al mogen meemaken in Boekowski. Voor wie hem nog 

niet kent, klik de volgende link aan: 

https://www.youtube.com/watch?v=8OJu48ezW9w 

Wij verwachten veel volk, ditmaal vragen we ook een inkom van €10. Wie 

op voorhand €10 stort 

op reknr:  BE62 0689 3198 9161 

is niet alleen zeker van zijn plaats, de eerste twintig storters 

krijgen de beste plaatsen.  

voor wie zich nog niet overtuigd voelt: check dit filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=7_I5vXzckFk 

Fapy Lafertin: Gitaar, guitarra (viola de fado), Cavaquinho, 

Ramsy Irani: Gitaar en zang,Jean van Lint: gitaar en zang 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8OJu48ezW9w
https://www.youtube.com/watch?v=7_I5vXzckFk


  

 

POETRY MEETS ELECTRONICS 
Gert Vanlerberghe: performance & poetry 

Tom Tiest: Electronics 

Domien Holthof: Electronics 
Veelvraat bouwt een bevreemdend sloom feestje op een smeulende berg 

verboden boeken. Kom razen en raven op het kruispunt van 

elektronica, poëzie, theater en kannibalisme. Voor kaasjunkies, 

Lynchfanaten, gepensioneerde technoheads en gedrogeerde bergkaters. 

Of Andy Stott meets Underworld... op mushrooms!  



  

 

 SUPLYDELICA MEETS PAISA 
DJ Suplydelica o.a. van  Radio Centraal, nodigt DJ Paisa uit. Paisa 

is in het circuit van de latin vinyl verzamelaars een begrip. Hij 

komt helemaal uit Rotterdam, en ooit helemaal uit Colombia. (Je 

ziet, de maand februari heeft een Colombiaanse toets in Boekowski.) 

Duizenden luisteraars heeft hij in Colombia als hij in Rotterdam 

zijn radioprogramma maakt. Draaide ooit als voorprogramma van de 

salsa legende OSCAR DE LEON. 
  



 
©Anke Verret 

Café Boekowski 
Boeken – ruil – café 

 

We organiseren concerten en literaire evenementen. 
Volg ons op facebook of via de website 
www.boekowski.be 
 
Een leesclub, een boekpresentatie,  
een vergadermoment in een gezellige ruimte,  
al of niet buiten de openingsuren, 
… 
of wil u een feestje of drink geven? 
Een cadeaubon? 
 
Alles is bespreekbaar 
Bel ons: 0487 65 00 47 
Of mail: lucas@boekowski.be 
 
Openingsuren: 
Woensdag: 15u tot min 22u 
Do – vrij: 15u tot min 24 
Zat: 12u tot min 24u 
Zon: 12u tot min 22u 
Ma en din gesloten 
 

http://www.boekowski.be/

