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] I3-jarige steelt de show tijdens voorstelling 7de namiddag
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Arne Demets is am-

per 13 jaar. maar tij-
dens de laatste Blues
Jam van de 7de Na-

middag speelde hij
een opvallende rol. Hij
stapte resoluut het
podium op om samen
met enkele ervaren
muzikanten de blues
te spelen.
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A rne is dezoonvan Ronnyen
SabineDespiereuit de Kor-

tijksestraat 16. Hij studeert Latijn
aan Spes Nostra in Heule, Hij
volgt als meer dan een jaar les aan
het Kortrijkse conservatorium
waar hij de elektrische gitaar leert
spelen, nadat hij ook al vijf jaar
trompetles volgde. "Ik speel nu
meestal alleen thuis aan de hand
van muziek van cd's", vertelt Ar-
ne. Hij is net zoals zijn ouders ge-
beten door de jazz- en bluesrnicro-
beo Hideaway, T-Bone Shuffle,
Maxwell Street en Muddy Waters
zijn enkele van zijn grote idolep.
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Positieve reacties
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"Tijdens de Blues Jam speelde ik
drie liedjes, goed om een twintig-

Arne Demets stond tijdens de voorbije Blues Jam 20 minuten op het poditlm. (Foto Jan Stragier)

.tal minuten met enkele ervaren
muzikanten te spelen. Het was.
overigens de eerste' maal dat ik
voor publiek speelde." Het was
zowel voor het publiek als de mu-
zikanten een grote verrassing dat
zo'n jonge snaak het aandurfde
om het podium te bestijgen. Arne
had totaal geen last van planken-

koorts en deed vanaf het begin
zijn ding. Hij gaf naar verloop van
tijd zelfs instructies aan de andere
muzikanten.
"De reacties waren uiterst positief.
Het zal zeker niet bij die ene keer
blijven. Een jam spelen is voorna-
melijk naar elkaar.kijken en luiste-
ren naar de anderen en dat lukte

ons wonderwel." Arne voelt zich
goed met zijn gitaar en hoopt op
een carrière in de muziekwereld. .
Het optreden tijdens de Blues Jam
is alvast een eerste stap in de goe- .
de richting.
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