MANNGOLD de COBRE

MannGold de Cobre ontstond in 2011 toen de Handelsbeurs zijn schouders onder het idee
zette om de band MannGold uit te breiden: samen met Peter Vermeersch werd er geschreven
en gearrangeerd voor het kwintet MannGold (2 drums, bas en 2 gitaren) en acht extra blazers,
hetgeen uitmondde in een volstrekt nieuw en origineel geluid: een kosmische punk big band
die met een immense energie zweeft kolkt raast en dendert tussen jazz, kraut, herrie, lieflijke
scapes, film noire, Sun Ra en trance. De band speelde een reeks concerten (Vooruit, Beurs,
Boomtown, Gent Jazz, jazz Middelheim,...) die gesmaakt werden door zowel het jazz publiek
en pers als door het jonge lawaaiminnende publiek; een geslaagde cross-over. Hierdoor
aangemoedigd besloot MannGold DC op te nemen, en dit in de Vantage Point Studio van
dEUS. Met 13 in 1 ruimte, tegelijk, zonder overdubs. Het resultaat is het debuutalbum dat
unaniem goed werd onthaald en bejubeld. MannGold, de moedergroep - Rodrigo Fuentealba
(gitaar), Philipp Weies (gitaar), Karel de Backer (drums), Matthias Standaert (drums) en
Bruno Coussee (bas) -, ontstond in 2008 en hield en houdt zich ledig met energieke stukken
instrumentale muziek, met één been Kraut, psychedelia en tribale ritmiek en een ander been in
noise, impro, repetitiviteit en minimalisme. En punkrock, MC5 en Motorhead. Door de
energieke intense concerten kreeg MannGold snel een following, die gestaag groeit en blijft
groeien.

Muzikanten
Gitarist Rodrigo Fuentealba is een Gentse Chileen die heeft gespeeld bij onder meer Gabriel
Rios, Arsenal, Novastar, Motek en Fifty Foot Combo. Daarnaast hield en houdt hij zich vooral
bezig in meer experimentele en vrije impro getinte projecten met collegas als Bert Dockx,
Mauro, Steven de Bruyn, Kapotski, Bart Maris, Teun Verbruggen,.... Soms cureert hij en
organiseert hij fijne luide en zachte soirées met goed volk als Rhys Chatham, Leo Abrahams
(gitarist Brian Eno etc), Seb Rochford, Karen Willems, Steven de Bruyn,... . Daarnaast doceert
hij samenspel aan de Hogeschool Limburg, en momenteel is hij de laatste hand aan het leggen
aan een productie met zanger Kris Dane (Ghinzu, Aka Moon) en Wim de Wilde (producer
Novastar, Gabriel Rios, Zita Swoon,...).
In MannGold verenigde hij in 2008 enkele gelijkgestemde muzikanten (Karel de Backer,
Philipp Weies, Maarten en Matthias Standaert) om hun voorliefde voor Krautrock, impro,
noise en psychedelia te betuigen in wilde en hypnotiserende concerten met hun 2 drums en 2
gitaren. Peter Vermeersch is roerganger van Flat Earth Society en ook componist, klarinettist,

saxofonist en producer in het rockmilieu (o.m. dEUS, Madensuyu, Raymond van het
Groenewoud). Hij maakte muziek met tal van eigen groepen (Union, Maximalist!,X-legged
Sally, A Group), componeerde voor theater- en dansproductiesvan o.m. Wim Vandekeybus,
Anne Teresa De Keersmaeker, Dito’Dito, Walpurgis, Radeis en Josse De Pauw, werkte met
Peter De Bie en Laika aan ‘Patatboem’ voor Brugge 2002. Daarnaast schreef hij o.a. voor het
Arditti Quartet, Prima La Musica, het Smith Quartet en recent voor het Spectra Ensemble. De
muzikanten komen uit alle hoeken : Intergalactic Lovers, Tuxedomoon, Arno, Kowlier, Arid,
Gabriel Rios, dEUS, Fifty Foot Combo, Mauro, Brussels Jazz Orchestra, Zesde metaal, ... :
- Karel De Backer : drums
- Matthias Standaert : drums
- Maarten Standaert : bas
- Philipp Weies : gitaar
- Dree Peremans : trombone
- Peter Delannoye : trombone
- Mattias De Craene : tenor sax
- Peter Vermeersch : tenor sax
- Luc Van Lieshout : trompet
- Hans Bossuyt : trompet
- Kwinten Mordijck : bariton sax
- Peter Verdonck : bariton sax
Recensies : Klik hier

Voor meer speeldata, zie onder. Manngold de Cobre is ook nog beschikbaar voor booking
(zomerfestivals - seizoen 2015-2016) en perscontacten! Aarzel niet om ons te contacteren!

Tytgat Jens
(Booking - Management - Agent)
Phone : +32 (0) 486 84 09 77 // Skype : jens.insidejazz
Mail: management@insidejazz.be
Website: www.insidejazz.be
Facebook.com/InsideJazz // Twitter: @vzwinsidejazz //
Linkdin: .jenstytgat // Soundcloud.com/insidejazzmanagement
Vincent Heyvaert
(Communicatie - Administratie)
Phone : +32 (0) 484 12 83 43
Mail: vincent@insidejazz.be
Website: www.insidejazz.be
Facebook.com/InsideJazz // Twitter: @vzwinsidejazz
// Soundcloud.com/insidejazzmanagement
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