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BELGIAN NEW BEAT

EEn UNIEK BOEK, EEN VIERDUBBELE CD
EN EEN JAAR VOL PARTY’S
Naar aanleiding van

30 jaar NEW BEAT

 ‘We konden het bo
ek

al even inkijken

en kunnen bevesti
gen

dat het de moeite
 waard is.’

(cfr. vinylftontier.be 16/12/2017)



Na jarenlang bestempeld te zijn als foute muziek, is new beat eindelijk terug hip. 

30 jaar na de feiten neemt dit boek je mee naar het prille begin en wordt
de geschiedenis over deze muziek, zijn bijhorende dans en de mode
eindelijk onthuld. 

Belgian New Beat brengt daarnaast het hele verhaal van de discotheken,
de dj´s, de platenwinkels en hun platen.

Tegelijk is dit het allesomvattende naslagwerk over AB-sound,
acid house en new beat.



Kristof Vandenhende is veertiger en heeft vele interesses.
New beat is daar één van. Hij spit al jaren naar de wortels van dit 
genre en schreef het boek omdat nog niemand anders dit deed.

Hij stelt alles in het werk opdat 30 jaar new beat niet ongemerkt 
voorbij zou gaan. Zo stampte hij onder meer zijn eigen uitgeverij uit 
de grond; duidelijk een nieuwe trend in ons boekenland.

Kristof Vandenhende heeft een mooie selectie gemaakt 
van trage en donkere dansplaten boordevol ritme. Een 

evenwichtige mix van tijdloze klassiekers en minder 
bekende parels uit het genre.

Kristof Vandenhende laat zich voor dit project 
slim omringen door de new beat garde van toen. 

Voormalige dj´s Jan Vanneste en Stefaan Vandenberghe 
zorgen bij NEWS voor een originele Belgian New Beat CD 

compilatie.
De tracks op deze verzamelaar zijn minstens 30 jaar oud en meestal 
niet eerder op CD verschenen. 

Patrick Gypen ontfermt zich speciaal voor dit project
over de vormgeving en het artwork. Als voormalig dj is Patrick
een sleutelfiguur in dit verhaal en ontwierp hij 30 jaar geleden
de platenhoezen voor onder meer Confetti´s en Technotronic.

 ‘New Beat eindelij
k eens objectief be

naderd.’
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Het Belgian New Beat boek én de CD worden
op zaterdag 24 maart 2018 voorgesteld in
Vooruit te Gent aan pers en publiek. 

De concertzaal zal later op de avond omgetoverd 
worden tot een heuse Belgian New Beat danstempel 
met dj´s Phil Watts (Boccaccio), Olivier Pieters 
(Boccaccio), Mo & Benoeli (Fifty Five) en Maurice 
Engelen achter de draaitafels.
Een wervelende lichtshow, dansers en de typerende 
trage beats zorgen die nacht voor een herbeleving 
van de decadente sfeer van 1988.

Alsof New Beat nooit is weggeweest!

In samenwerking met:

Belgian New Beat
op sociale media: 

Interviews en perscampagne
rond 30 jaar Belgian New Beat: maart 2018

 ‘Het verhaal mag 
nu wel eens

in zijn juiste cont
ext worden geplaa

tst,

ontdaan van alle
 cliche’s

en cowboyverhalen.
’


