RUM

- A la Rum

In 1969 stichtten Paul Rans (zang, gitaar, luit, trombone), Wiet Van de
Leest (viool, tenorgitaar, banjo, zang) en Dirk Lambrechts (gitaar) samen de
groep RUM. Paul werkte kort nadien met Wiet een tijdje als duo en zij
maakten er opnieuw een trio van met Dirk Van Esbroeck (zang, gitaar,
mandoline, tin whistle, hobo).
Over een periode van tien jaar nam hij met deze groep vier LP's op
(op de laatste ook met zangeres Vera Coomans en gitarist Juan Masondo)
met voornamelijk Vlaamse volksmuziek die in een modern kleedje was
gestoken en bijzonder goed aansloeg bij het publiek. Met RUM trad hij op
in verschillende Europese landen zoals Nederland, Frankrijk, Engeland,
Ierland, Duitsland, Zwitserland en uiteraard België waar RUM ook in
Wallonië groot succes kende.
Vandaag denken veel mensen met enige nostalgie terug aan RUM en
de jaren ’70 en het woordje ‘legendarisch’ wordt al eens in de mond
genomen.
In 2005 kwamen Paul Rans, Wiet Van de Leest en Dirk Van Esbroeck de drie oorspronkelijke leden van RUM - opnieuw samen naar aanleiding
van het uitbrengen van de RUM longbox door Universal: twee cd’s met de
vier eerste LP’s van de groep plus een DVD met onuitgegeven lmmateriaal
en interviews. Datzelfde jaar werden Rum en Laïs verenigd in een
concertprogramma rond de zee: Thalassa! Thalassa!
Maar het noodlot wilde dat Dirk Van Esbroeck op 23 mei 2007 het
leven moest laten. Zijn muzikale vrienden zorgden voor een aantal
ontroerende hommages en de grote belangstelling van het publiek
maakten duidelijk hoe geliefd Dirk was. Door zijn muziek, zijn liedjes en al
de mooie herinneringen blijft Dirk Van Esbroeck toch voor ons voortleven.

… RUM, legendary folk band in Belgium …
… maakte furore in de jaren ’70 …
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… Groupe emblématique du folk amand …

Paul Rans, Wiet Van de Leest en Jokke Schreurs werkten voor het eerst
samen in de hommageconcerten voor Dirk Van Esbroeck. In dat programma
plukten zij – als een ode aan Dirk – een aantal toppers uit het oude Rumrepertoire en besloten om er samen mee verder te gaan. Dat doen zij nu in
het programma ‘A la Rum’, met zowel oude Rum-liedjes als heel wat nieuwe
nummers. Jokke en Wiet gooien zich geregeld in stevig swingende
instrumentaaltjes en om de vocale harmonie te vervolledigen is ook de
uitstekende zanger Marc Hauman erbij gekomen.
... de vocale kleurenrijkdom die A la Rum, de nieuwe incarnatie van Rum,
'Maschéro' en 'Duizend soldaten' meegaf, was een zeldzaam pleidooi voor
diepgang en roots - De Standaard
... met Jokke Schreurs en Marc Hauman bliezen Paul Rans en Wiet Van de
Leest Rum hier nieuw leven in. 'Maschéro' liet je wegdromen en ook
Vermanderes 'Duizend soldaten' kwam in hun versie mooi tot leven - De
Morgen
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