
LES  GENERALS 

JACK 

 

de derde langspeler van Les Generals Jack is er! 

 

Acajou, de derde langspeler van Les Generals Jack is er! 

Met hun typische ‘A chacun son Blues’ stijl, gegroeid uit 15 jaar experimenteren met Blues, Ska, Rock en 

Soul, nemen ze je mee op een bevreemdende reis van Noord naar Zuid. En toch, toch klinkt deze CD als 

muziek van hier en nu. Met Toon Derison (El Fish) aan de drums, Bart Ieven aan de zang/ guitare de 

basse en Marc Bodart (Buttnaked) op zang/gitaar zorgt dit trio voor haar eigen ontregelde sound dankzij 

een aanstekelijke vorm van anarchie. De enthousiaste wijze waarop ze zichzelf saboteren creëert 

daarenboven een heerlijk gevoel van anti-establishment. In tijden van formats en voorgekauwde 

verwachtingen voelt deze feel good band aan als het eerste lentezonnetje na een natte, flauwe winter. 

De LP is live opgenomen op een 24-sporen bandrecorder met slechts enkele overdubs en onder alziend 

oog van een schare Jack-heads bestaande uit Flamoushen, Wallonezen en andere  koppigaards (oa. 

Ieven Jan, Andy Vanlerberghe & Sara Boers). Enkel op deze manier, ontdaan van alle franjes en trucjes, 

zetten ze technologische verleidingen en make-up buitenspel en laten ze zich van hun meest kwetsbare 

kant zien.  Nederig en toch fier, zonder schaamte en met veel respect doen ze hun ding. Een werkwijze 

die steeds meer luisteraars en organisatoren weten te appreciëren in tijden van 

hypercommercialisering.  

Les Generals Jack brengt niet alleen een avond vol vette Roots muziek, daarnaast krijg je er ook 

waarachtigheid en een vrolijke vorm van eigenzinnigheid bij.    

Ben je benieuwd? Je kan de cd beluisteren op CDbaby of scan de QR-code: 

 

 

 

Voor meer info , fotos , agenda, videos, music ... bezoek onze  facebook pagina, youtube kanaal, 

soundcloud  ... 

www.lesgeneralsjack.be 

 

Contacts: 

Toon Derison (nl); lesgeneralsjack@telenet.be , gsm 0485 388 328 

Marc Bodart (fr); marcbobo@skynet.be  , gsm 0472 43 84 49 


