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Uit de nieuwe concertagenda voor het komen-
de najaar valt af te leiden dat het licht stilaan 
weer gloort voor de Groep. Onder andere Elton 
John en Andrea Bocelli zijn de eerste publiek-
strekkers die komend najaar en voorjaar 2022 
aangekondigd hebben om terug af te zakken 
naar Antwerpen. Zo is er hopelijk ook weer 
plaats voor een nieuwe “Night of the Proms” 
op vrijdag 19 en zaterdag 20 november. 

Maar zoals geschreven werd in juli, werd ter 
gelegenheid van twee zomerse openlucht-
feesten in de Belgische badplaats Koksijde, 
een tweede Night of the Proms zomereditie 
georganiseerd. Een soort testevent met mas-
ker en tussenplaatsen tussen de verschillende 
bubbels. Belangrijk was dat we opnieuw zeer 
emotionele momenten beleefden waarop 
iedereen elkaar na 19 maanden weer kon ont-
moeten. Het voelde zo goed om vrienden en 
collega’s na zo’n lange tijd in levenden lijve te 
zien in plaats van via Skype, Teams of Zoom. 
Het enthousiasme van het publiek zorgde 
voor kippenvel en bevestigde alles wat we zo 
lang hebben gemist: live muziekconcerten. De 
meeste artiesten die voorzien waren voor de 

oorspronkelijk geplande 2020-tour zijn met ons 
mee verhuisd naar de 2021-data. Het program-
ma is gepland, maar helaas is men door al de 
opkomende nieuwe varianten nog steeds niet 
in staat om een   betrouwbare verklaring van 
de verantwoordelijke autoriteiten te krijgen of 
in november de concerten effectief kunnen 
plaatsvinden. Het heeft geen zin om in au-
gustus hygiëneconcepten te ontwikkelen die 
eind november en december geldig zouden 
moeten zijn. Op dit moment weten we niet 
eens wat we volgende week kunnen verwach-
ten. Ook al zijn de crew, muzikanten en solisten 
allemaal gevaccineerd, want zonder vaccinatie 
is er voor ons allemaal geen stap richting “nor-
maliteit”, het biedt geen garantie. Niemand kan 

voorzien of het publiek toegang krijgt onder 
3G-condities (hersteld, gevaccineerd, getest) 
of alleen onder 2G-condities (hersteld, gevac-
cineerd). Verkleinde zaalcapaciteiten zijn een 
moeilijke beslissing, want organiseren kost veel 
geld.  De loyaliteit van de muziekliefhebbers en 
het feit dat u de gekochte tickets heeft behou-
den, is een extra motivatie voor alle betrokke-
nen. We hopen dan ook dat we in november 
weer samen “Music Maestro Please” (hopelijk 
zonder masker) kunnen roepen. 

Feit was dat uit de eerste contacten met de 
artiesten er een grote behoefte is om weer op 
te treden. Op de tweede zomereditie mocht 
John Miles niet ontbreken op de affiche. Maar 
met Stan Van Samang, The Starlings, Sylver, 
Gabor Vosteen en Ozark Henry was een 
mooie affiche gemaakt. Zij werden begeleid 
door het Antwerp Philharmonic Orchestra 
onder leiding van de Braziliaanse dirigente 
Alexandra Arrieche, het koor ‘Fine Fleur’, NOTP 
Backbone (electric band) en The Pretty Vanillas 
(backing vocals). Bart Peeters was de aangena-
me gastheer in Koksijde. De onbekende Gabor 
Vosteen, een klassiek geschoolde blokfluitist 
en cabaretier die zijn unieke combinatie van 
muziek met visuele komedie tentoonspreidde, 
viel duidelijk in de smaak bij de 5000 bezoe-
kers. Na de pauze werd het steeds moeilijker 
voor heel wat mensen om op hun zitje te blij-
ven. Sylver, de groep bestaat ondertussen 20 
jaar, zette het marktplein in Koksijde in vuur en 
vlam met hun grootste hits. Daarnaast bracht 

2020 en een groot gedeelte van 2021 
zijn een rood jaar voor de Sportpaleis 
Groep. Ondanks alles hebben ze ge-
investeerd om er terug een bruisend 
muzikale zomer 2021 van te maken. 
Mits de opgelegde beperkingen 
kunnen we stilaan terug dromen 
van nieuwe, misschien iets kleinere 
muzikale evenementen.

MENSEN KIJKEN ERNAAR UIT OPNIEUW 
OPTREDENS TE KUNNEN BIJWONEN
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Andrea Bocelli © Cmglee
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zij hét kippenvelmoment van deze Night of 
the Proms-editie met het verrassende duet dat 
Silvy De Bie bracht met John Miles. Het num-
mer ‘Shallow’ klonk nog nooit zo mooi. Ook het 
afsluitende eerste optreden van The Gibson 
Brothers na corona was overweldigend. Chris 
Gibson was zo enthousiast dat hij niet lang had 
moeten nadenken om zo’n fantastische kans te 
grijpen. Hij liet de muziekliefhebbers helemaal 
door het dak gaan met megahits zoals ‘Cuba’ 
en ‘Que Sera Mi Vida’. Lang geleden dat dui-
zenden kelen zo enthousiast mee zongen en 
zo tevreden huiswaarts keerden.

Onze Belloreporter kon er naast Bart Peeters 
ook Sylver interviewen en naar hun honger 
polsen om terug te kunnen optreden.

SYLVIE, WAT BETEKENT DE ZOMER 2021 
VOOR U EN DE GROEP? 
De zomer van 2021 betekent het jaar na 
Covid-19 nog steeds aanpassen, maar we moe-
ten toch terug “veel werken”, waar we eigenlijk 
toch wel blij mee zijn. Af en toe even genieten 
moet ook wel kunnen, maar anderzijds treden 
wij in een normaal jaar bijna alle weekends op. 
Uiteraard reizen wij hier ook wel aardig wat af 
en soms ook in zonnige oorden en ja, dan is het 
toch even genieten als het kan. 

WAT GENIET JULLIE VOORKEUR: EEN OP-
TREDEN IN OPEN LUCHT OF TOCH LIEVER 
IN EEN CONCERTZAAL? 
Zomeroptredens zijn voor ons enig, omdat 
we zeker 40 openluchtshows doen tijdens 
een normaal jaar. Het is voor ons telkens weer 
genieten en het is dan ook belangrijk voor een 
groep als Sylver dat we op mega-events het 
beste van onszelf kunnen geven en de mensen 
zien genieten van onze muziek. Ook Wout is 
het daarmee eens en zeker als dj is het telkens 
dromen wanneer je op één of ander exotisch 
strand de mensen uit de bol ziet gaan. 

ZIJN JULLIE ZELF FESTIVALGANGERS OF 
WAAR ZOU JE DAN NAAR TOE GAAN?
Ach, tijd te kort, het gebeurt zelden dat wij 
een festival kunnen bijwonen als bezoe-
ker. Toch proberen we af en toe wel een 
Tomorrowlandje mee te pikken. Neen, dat 
vindt Sylvie wel de moeite. Wout daarentegen 
probeert zelf zoveel mogelijk ter plaatse wat 
stoom af te laten. Ik geniet van de momenten 
als dj wanneer ik het beste van mezelf kan ge-
ven. Ik heb op zulke avonden voldoende tijd 
om echt zelf ook te genieten.

HEBBEN JULLIE ALS EENS EEN NOP 
(NIGHT OF THE PROMS) BIJGEWOOND 
EN ALS JE MOCHT KIEZEN TUSSEN EN 
ZOMER- OF WINTER EDITIE, WAAR ZOU 
JULLIE VOORKEUR NAAR UITGAAN?
Uiteraard met de zoon van in onze groep zijn 
wij al wel eens meermaals langs het Sportpaleis 
gewandeld. Neen, John Miles junior is maar 
wat graag in zijn nopjes als hij over zijn vader 
kan spreken, hij is toch “The man” van de NOP. 

Het is dan ook een droom om ooit eens in het 
Sportpaleis te mogen optreden tijdens een van 
de komende Proms. Uiteraard is deze zome-
reditie een mooie aanzet en we gaan zeker in 
de familie nog eens lobbyen om de organisa-
toren te overtuigen van onze meerwaarde. Zo 
weet je meteen dat wij dromen en stil hopen 
op een wintereditie, omdat dit toch echt wel 
iets doet met een artiest “optreden voor zo’n 
grote massa”.

SYLVER BESTAAT NU 21 JAAR. WAT BETE-
KENDE DAT IN HET CORONAJAAR?
Veel tegenslag gehad, omdat onze 20-jarige 
viering zo in het water viel. Anderzijds zijn we 
er ook niet moedeloos van geworden. Neen, 
we gaan dit najaar de spreekwoordelijke draad 
terug opnemen en al de organisatoren die 
vorig jaar met ons een overeenkomst hadden 
ondertekend in het teken van 20 jaar Sylver 
behielden het vertrouwen, zodat we de gan-
se blok optredens in het najaar terug kunnen 
opnemen. Je hoort het al, het wordt een druk 
najaar. Dit zijn meteen onze plannen en we 
hebben nog een nieuwtje: schrijf het maar 
op, want we komen rond Kerstmis 2021 met 
een nieuwe CD. Sylver denkt nog lang niet aan 
ophouden.

Optredens in het najaar Sportpaleis en Lotto Arena:
16/17 okt: Elton John Farewell Yellow Brick Road Tour
30 okt: Regi Kom Wat Dichterbij
31 okt: Dana Winner Invites - One Night Only
19/20 nov: Night of the Proms 2021
26/27/28 nov: Niels Destadsbader Sterker
Vanaf 3 dec: Studio 100 Rewind Party
Vanaf 4 dec: De Grote Sinterklaasshow

Optredens in de Lotto Arena 
25/26 sep: Liefde voor Muziek LIVE
17-24 okt: European Open 2021 (tennis)
6 nov: MNM Back to the 90s & Nillies
10/11/13 nov: André Hazes De avond van je leven
12 nov: SING-OFF met Willy Sommers en Christoff

John Miles @ Night of the Proms © Sven Mandel

Sylver © Ward De Ridder
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Ga jij voor fit & gezond?

We zijn beschikbaar van maandag t.e.m. zaterdag in volgende locaties:

Antwerpen 03 482 02 42 | Brasschaat 03 430 24 22 | Geel 014 71 00 62
Schilde 03 294 59 05 | Sint-Katelijne-Waver 015 65 80 70
Turnhout 014 70 68 40 | Vorselaar 014 22 60 47

Meer info & webshop: www.proti-balance.be

Spring eens binnen en ontdek zelf  hoe we 
het verschil maken of  maak een afspraak om 
meteen verder geholpen te kunnen worden…

Proti Balance, het proteïnedieet dat écht werkt!

Schakel dan de gratis, maar 
uitgebreide hulp op maat in van 
onze professionele dieetcoaches!

Samen naar een nieuwe gezonde 
levensstijl en meer zelfvertrouwen!

Bespreek je doelen en zij maken een haalbaar schema voor je 
op om blijvend gewicht te verliezen. Je zal snel merken dat je 
weer meer energie krijgt door het bannen van de suikers uit je 
voeding met behulp van onze proteïnerijke voeding.

Kies voor het proteïnedieet van Proti Balance:

• Professioneel team van dieetcoaches

• 9 jaar ervaring met behalen van succes bij het proteïnedieet

• Ruime keuze proteïnerijke voeding, snacks en supplementen

• Gratis begeleiding op maat

• Ook na het dieet blijven advies & weging gratis

• Iedereen welkom, man en vrouw, jong en oud

• Geopend van maandag t/m zaterdag

• Ook geschikt voor sporters (sportdieet & sportvoeding)

Officiële verdeler van sportvoeding en supplementen van:


