
 

 
 
 

 
Gemeente Zelzate zet lokaal  

talent in de schijnwerpers  
 

Op vrijdag 26 april 2019 zet Poppunt, samen met iedereen met een hart voor z’n lokale muziekscene, 
muzikanten, dj’s en performers van alle maten en soorten in de spotlights. Waar? Everywhere!  

 

De vierde editie van Lokale Helden staat intussen bekend als het grootste muziekfeest van Vlaanderen en 
Brussel. In Zelzate sloegen de culturele raad, de jeugddienst en de bibliotheek voor het 3de jaar op rij de 

handen in elkaar voor hun Lokale Helden-project met talent van eigen bodem.  
Dit jaar met nog meer artiesten die te bewonderen zullen zijn op nog meer unieke locaties.  

Verder betrekken we ook voor het eerste jaar meer dan alleen (jong) muzikaal talent.   
 

Op 26 april viert het lokaal talent feest op zes unieke locaties.  
We openen ons lokale helden evenement om 19u in de bib. Daar zal de ‘tentoonstelling: kunst in de bib’, een 
tentoonstelling van 18 superamateurs (schilderkunst, fotografie, beeldhouwwerk en ets op glas) aan het grote 

publiek worden voorgesteld. 
De voorstelling is vanaf 26 april tot en met 22 mei vrij te bezoeken tijdens de openingsuren van de bib. 

 
In het gezellige koffie – en taarthuis Maurice kunt u terecht voor een optreden van een delegatie van het 
‘jeugdtheater Triangel’. Eerder dit jaar voerde het jongerengezelschap een uiterst geslaagde voorstelling 

‘planeet Delta’ op. Deze enthousiaste bende hun optreden zal bestaan uit fragmenten verteltheater en het 
brengen van eigen geschreven nummers (afkomstig uit de hierboven genoemde voorstelling).  

Na het jong geweld kunt u nog rustig genieten van het bloedmooie ‘claribeau’. 
Een klarinetten kwartet dat deel uitmaakt van Kon. Harmonie Noorderlicht Zelzate. 

 
In café Napoleon kunt de Zeeuwse singer/songwriter ‘Ellen Shae’ aan het werk zien. Deze dame uit Westdorpe 
staat als vanaf haar 13 jaar op het podium. Ze zong in het verleden in verschillende cover, rock en blues bands. 
Op autodidacte en eigenzinnige wijze bekwaamde ze zich verder op gitaar en begon ze met het schrijven van 
eigen liedjes. Onlangs kwam haar 2e album Clouds uit. In haar liedjes zijn invloeden vanuit de folk, jazz, blues 

en americana terug te vinden. Ze omschrijft het zelf als kleine verhaaltjes met verborgen persoonlijke 
gebeurtenissen waar iedereen wel iets in herkent. 

 

Daarna is het de beurt aan ‘Iskander Moens’, Zelzatenaar die actief is in verschillende muzikale projecten. 
Momenteel vooral bekend als zanger en bassist van de Gentse rockgroep HYPER! (walsten eerder – toen nog 

onder de naam Creatif Mindz- café Napoleon helemaal plat tijdens de eerste editie van Lokale Helden Zelzate). 
Sindsdien is Iskander niet gestopt met muziek schrijven. Hij studeert muziekproductie aan het conservatorium 

van Gent & is net gestart met een soloproject op poten te stellen. Draaiend rond eigen muziek, akoestische 
nummers, louter gitaar, piano en stem. Met het doel om als songwriter interessante verhalen te proberen 

meegeven met de luisteraar en hen te laten afdwalen in mooie melodieën. 
 

In horecazaak ‘De Fabels’ kunt u ‘Grace Valley’ bewonderen. Een jaartje verder staat Grace Valley alweer een 
pak verder. Na een aantal hele mooie podiumkansen en een eigen benefietconcert, werkte ze het afgelopen 
jaar ook aan het schrijven van haar eigen nummers. Haar repertoire groeit dus met heel wat eigen nummers. 

Natuurlijk blijven een aantal charmante covers haar playlist tekenen. We kunnen haar inmiddels een vaste 
waarde noemen van ons Lokale Helden initiatief, deze Zelzaatse jongedame nam deel aan alle edities. En of we 

daar blij met zijn!  
 

Daarna is het genieten van 4 jonge muzikanten die studeren aan het MUDA kunstencentrum te Evergem. 
Samen vormen ze ‘het jazzkwartet’. Dit gloednieuw kwartet brengt een mix van bekende en minder bekende 
jazz songs die kunnen variëren van "fly me to the moon" tot "a night in Tunisia". Zeker de moeite waard om te 

ontdekken! The sky is the limit.  



Een locatie die we dit jaar voor het eerst toevoegen aan ons evenement is ’t Kelderken. Daar zal Zelzatenaar 
Manuel Rufo Molero en zijn dochter Luna het beste van zichzelf geven. Beiden doen momenteel mee aan een 
populaire muziekwedstrijd, uitgezonden op de nationale televisie, waar enkele coaches op zoek gaan naar het 
beste muzikaal talent uit Vlaanderen. Vader Manuel wist met ‘Faith’ van George Michael coach Alex Callier te 

overtuigen van zijn kunnen. Ook zijn dochter Luna (17) is momenteel te bewonderen in deze wedstrijd. Zij koos 
voor het team onder leiding van Natalia. Een straf verhaal! Een unieke kans dus om hen hier in Zelzate aan het 
werk te zien.  Verder nodigen dit duo Moira Arnone (19), afkomstig uit Lembeke en ook bekend van dezelfde 
muziekwedstrijd uit. Nadat Moira nadat haar enkel stevig blesseerde tijdens het ballet moest ze op zoek naar 

een nieuwe hobby. Kort daarna is ze gestart met zingen. Dit bleek achteraf een enorm goede keuze te zijn. Kom 
haar talent zelf bewonderen. 

 
Wie Zelzate zegt, zegt Eddy Wally. Zeker nu met de ‘Zelzate Geweldig’ actie. Een manier om deze lokale 

volksheld te eren kon dus niet ontbreken bij het samenstellen van ons programma. DJ Jurgen, de eigenaar van 
het gloednieuwe café gelegen aan het Groenplein te Zelzate, zal in de huid kruipen van Eddy Wally en voert 

een niet te missen imitatie-act op. 
 

Lokale Helden vindt plaats op vrijdag 26 april vanaf 19u00. 
Tickets hoeven niet aangekocht te worden want het is een volledig GRATIS initiatief! 

 
PERSCONTACTEN: 

> Lokale Helden Zelzate:  Metdepenningen Jens, jeugdconsulent. 
09 342 20 29 of 04 9848 90 99 

jeugddienst@zelzate.be / jens.metdepenningen@zelzate.be 
> Poppunt: lokalehelden@poppunt.be - 02 504 99 00 

> LINKS: 
Lokale Helden (nationaal): lokalehelden.be  

Lokale Helden Zelzate: https://www.facebook.com/events/2222354804490160/  

#LokaleHelden #LokaleHeldenZelzate 

♫TIMETABLE♫ 

▶Locatie: Bib Zelzate  

19:00-20:00 Openingsreceptie tentoonstelling kunst in de bib  

▶Locatie: Maurice Koffie & Taart 

20:00-20:40 Jeugdtheater Triangel  

21:00-22:30 Claribeau  

▶Locatie: Café Napoleon 

20:00-21:00 Ellen Shae 

21:45-22:10 Iskander Moens 

▶Locatie: De Fabels 

20:00-21:15 Grace Valley  

21:45-23:00 Het Jazzkwartet 

▶Locatie: 't Kelderken 

20:00-23:00 Manuel Rufo Molero / Luna Rufo Molero / Moira Arnone 

▶Locatie: Café 't Groenplein 

22:00-22:35 Eddy Wally-imitator 'live on stage' 

ADRESSEN:  

 

>Bib Zelzate 

Burg. J. Chalmetlaan 50, 9060 

Zelzate 

> Maurice Koffie & Taart 

Grote Markt 43, 9060 Zelzate   

> Café Napoleon 

Oostkade 8, 9060 Zelzate 

> De Fabels   

Grote Markt 66, 9060 Zelzate 

 

> ‘t Kelderken 

Grote Markt 105, 9060 Zelzate 

> ’t Groenplein 

Groenplein 7, 9060 Zelzate 
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