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THOMAS ANKERSMIT & GIUSEPPE
IELASI [nl/it]  
BEAR BONES, LAY LOW [b]   
BOHMAN BROTHERS  [uk]   
DANIEL (A.I.U.) HIGGS [us]   

DENNIS KROKODIL & FRIEND [b]    
LITTLE HOWLIN’ WOLF [us]   
LUGUBRUM [b]   

MAJOR STARS [us]   
PHIL MINTON [uk]   
DINOSAURS WITH HORNS [us]   
RACCOO-OO-OON [us]   
SUN CITY GIRLS [us]    
WARMER MILKS [us]   
WITCHCRAFT [se]    
JOZEF VAN WISSEM [nl]   

THOMAS ANKERSMIT 
& GIUSEPPE IELASI
 [NL/IT] 

Twee grote instrumentalisten uit het veld der 
improvisatoren. Respectievelijk saxofonist en 
gitarist, zochten Ankersmit en Ielasi al van bij 
het begin van hun carrière naar manieren en 
combinaties om de benadering en het geluid 
van hun instrument te abstraheren. Zo ko-
men ze met de inmenging van elektronica tot 
een specifiek klankuniversum dat de grenzen 
van elektro-akoestische improvisatie aftast.
 

Two of the biggest instrumentalists from the 
improvisers’ field. Originally sax- and guitar 
players. From the start of their career Ankersmit 
and Ielasi began delved into different ways and 
combinations to abstract the sound of their 
instruments. With the involvement of elec-
tronica this led to a specific universe of sound 
that explores the thin lines of electro-acoustic 
composition.

Bear Bones, Lay Low



FILM/ EXPO :
EARLY-TEEN TANTRUMS EXIST IN A PARALLEL LIFE | Handclaps 
R. STEVIE MOORE VIDEO RETROSPECTIVE
TRIPPING WITH CAVEH (Caveh Zahedi/Will Oldham)
NO-NECK BLUES BAND, WORK IN PROGRESS (Adam Mortime) 
PILGRIMAGE FROM SCATTERED POINTS (Luke Fowler)
SUMATRAN FOLK CINEMA (Alan Bishop & Mark Gergis)

WANDERINGS | Courtisane
ORTEM (Dariusz Kowalski)
_GRAU (Robert Seidel )
INTERSTELLAR STELLA (AL+AL)
PRIME TIME PARADISE (Broersen & Luckacs)

BORIS SNAUWAERT [b]   

BEAR BONES, LAY 
LOW [B/VE]
  
Bear Bones, Lay Low is het power-
droneproject van de in Brussel resi-
derende Venezolaan Ernesto Gon-
zalez. Met gitaarfuzz, vocalen, tapes 
en een hele resem effecten bouwt 
hij set per set een energetische ge-
luidsmuur rond zich. Ondanks de 
nog schaarse liveperformances kan 
hij toch al op de bewondering reke-
nen van onder andere Spencer Yeh. 
Jong en lichtontvlambaar talent uit 
(groot)België.

Bear Bones, Lay Low is the power 
drone project of Brussels-based 
Venezuelan Ernesto Gonzalez. He 
builds an energetic wall of sound 
with guitar fuzz, vocals, tapes and 
a bunch of effects. Despite of his 
live performances being scarce, he 
already got honours from the likes 
of Spencer Yeh, among others. A 
young and dynamic talent from da 
hood.

BOHMAN BROTHERS [UK] 
 
In de muziek van Adam en Jonathan Bohman zijn er altijd spo-
ren te vinden van musique concrète, geluidspoëzie, fluxus en 
vrije improvisatie. Maar de serieux waarmee deze zogenaam-
de stijloefeningen gepaard zouden moeten gaan, wordt bij de 
Bohmans op een typisch Britse wijze omgetoverd in speelse 
en humoristische elektro-akoestische muziek. Stel je een tafel 
voor vol zelfgemaakte en non-instrumenten, keukengerei en 
misschien enkele zestigwattlampen, dennenappels, en twee 
overjaarse pubers die zich kostelijk amuseren. Wat verlangt een 
mens meer?



The music of Adam and Jonathan Bohman contains 
traces of musique concrète, sound poetry, fluxus 
and free improv. Fortunately, their work lacks the 
seriousness that is commonly involved with these 
genre exercises. It can be described as electro-acous-
tics loaded with British humour. Picture a table full 
of hand-made (non-)instrument-alike objects, kitch-
en utensils, re-re-reclycled items, probably some 
60watt light bulbs and pine cones. Best way to find 
out what we (and the brothers) are talking about is 
to watch and listen. 

DANIEL (A.I.U.) HIGGS [US] 
 
Lungfish’ vocalist Daniel Higgs verraste vriend 
en vijand met zijn eerste echte soloplaat op Holy 
Mountain (yep, roemrijk door OM- en Mamma-
tus) waarop hij zich waagt aan mantra-achtige 
acidfolksongs, old timey banjoliederen, mond-
harpimprovisaties en wat nog allemaal. ‘Ances-
tral Songs’ belandde zo in menig eindjaarslijstje. 
Meer dan terecht volgens ons en daarom ook op 
het Kraakpodium.

Lungfish vocalist Daniel Higgs’s first real solo al-
bum on Holy Mountain (yes, of Om and Mammatus 
fame) took planet Earth by surprise. It features man-
tra-like acid folk songs, old fashioned banjo hymns, 
Jewish harp improvisations ... and it’s just amazing. 
As a result, ‘Ancestral Songs’ appeared in many end 
of year’s lists. He deserves nothing less, and that’s 
also that’s why he’s here... 

DENNIS KROKODIL & 
FRIEND [b] 

Silur, Ignatz, Af Ursin en Kiss The Anus of A Black 
Cat gingen Dennis Krokodil voor als Limburgse 
delegatie op het Kraakfeest, maar iedereen weet 
ondertussen dat Limburg anno 2007 Krokodillen-
land is. Sinds 2005 bestoken deze jonge klanken-
tappers de Belgische podia met een dichte massa 
oorsmeer die klinkt alsof alle bands van alle voor-
gaande kraakfeesten werden gecompresseerd in 
enkele vierkante centimeter effectenpedaaltjes. Op-
perkrokodil Dennis kruist ook solo door het land. 
Hij brengt voor de gelegenheid een vriend mee en 
ontketent gretig zijn duivels als Dennis Krokodil 
and Friend. Van subtiele, kapotte drones naar wild 

om zich heen slaande gitaargensters en weer terug. 
Zijn solorelease heet ‘Headphone’ en is een parel-
tje ... U weet waar de verkoopstand zich bevindt.

Silur, Ignatz, Af Ursin and Kiss The Anus of A Black 
Cat already represented the province of Limburg at 
previous kraak festivals, but let’s get one thing right: 
In 2007 Limburg means Krokodillenland. Since 
2005 these youngsters climb on every stage to cre-
ate what could be a compression of all the bands 
that ever played on the festival, all merged in some 
square centimetres effect pedals. The Crocodile 
Dundee of the bunch also operates solo, and will 
be joined by a friend on this occasion. From broken 
drones to wild guitar eruptions and back again. His 
solo release ‘Headphone’ is just amazing. Look for it 
at your nearest merch table!  

Daniel (A.I.U.) Higgs



Dinasours With Horns

DINOSAURS WITH 
HORNS [US]  

Dinosaurs With Horns zijn Rick Potts en Joseph 
Hammer, beiden overlevenden van de legenda-
rische LAFMS (Los Angeles Free Music Society) 
rond o.a. Le Forte Four en Smegma. LAFMS was 
een allegaartje van vrijdenkende muzikanten die 
stijlen zoals freejazz, noise rock, performance 
kunst en musique concrète vaak door elkaar 
beoefenden vanaf midden jaren zeventig. Dino-
saurs With Horns zet die traditie zonder verpin-
ken verder. Verwacht hardhandige improvisatie 
van elektronica en synthmanipulatie door men-
sen die al meer dan dertig jaar weten hoe zulks 
kan gekneed worden tot een heel opwindend 
geheel.

Dinosaurs With Horns are Rick Potts and Joseph 
Hammer, both survivors of the legendary LAFMS 
(Los Angeles Free Music Society) scene gathered 
around e.g. Le Forte Four and Smegma. LAFMS 
were a bunch of free-thinking musicians practising 
free jazz, noise rock, music concrète, performance 
art, ... and if possible all at once. Dinosaurs With 
Horns are floating on this tradition and bring you a 
mix of hard improv, electronics, synth manipulation 
and probably lots more...



LUGUBRUM [B]   

Al jarenlang is het Gentse Lugubrum be-
zig aan het uitwerken van een fijnzinnig 
en vooral eigenzinnig geluid in het metal-
veld. Jaren geleden ontwikkelden ze nog 
een afsplitsing van het black metalgenre 
met hun ‘boersk blek metl’. Tegenwoordig 
experimenteren ze erop los en dat leidt tot 
nooit gehoorde extravagante en genreover-
schrijdende combinaties. Zonder twijfel een 
van de boeiendste groepen uit de Belgische 
muziekgeschiedenis.
 

For many years now Lugubrum from Ghent 
is working on a wayward sound in the metal 
genre. Years ago they created their own black 
metal variation, called ‘boersk blek metl’. 
These days they are into heavy experiment 
which leads to never heard extravaganza and 
genre-crossing combinations. Without any 
doubt one of the most intriguing bands in 
Belgian music history! 

   

MAJOR STARS [US]  

Major Stars opereert al tien jaar vanuit 
Somerville, Massachusetts en maakt west-
coast geïnspireerde rechttoe rechtaanrock. 
Stevige riffs staan centraal en een zijsprong 
richting psychedelische folkrock wordt niet 
geschuwd. Nu Major Stars sinds twee jaar 
uitgebreid is tot een stevig zestal, een offi-
ciele vijfde lp een feit is en de internationale 
belangstelling eindelijk in stijgende lijn zit, 
is het hoog tijd om het rock-‘n-roll-  gehalte, 
de ijzersterke livereputatie en hun meer 
dan charmante leadzangeres ook aan het 
(K-RAA-K)3-festivalpubliek te introduceren.

Major Stars have been strumming their gui-
tars in Somerville, Massachusetts for over ten 
years now. West-coast inspired rock music is 
their trade: heavy riffs are the central subject, 
with perhaps a wink to psychedelic folk rock. 
Following the release of their the 5th official 
album, the recent line-up expansion to six 
musicians and rising international interest, 
it is about time to witness their rock-‘n-roll 
extravaganza and firm live reputation. Lugubrum



LITTLE HOWLIN’ WOLF 
[US] 

James Pobiega zwierf in de jaren zeventig en 
tachtig, onder de naam Little Howlin’ Wolf, heel 
de wereld rond om er op alle straathoeken en in 
alle stations zijn blues te gaan zingen. Met de cd-
r’s en lp’s op het Hereseelabel (zie o.a. Nautical 
Almanac) en de op stapel staande reissues, krijgt 
hij steeds meer de internationale aandacht die hij 
eigenlijk al lang verdiende. Zorgen voor zijn ou-
ders in Chicago is een prioriteit, maar voor het 
jaarlijkse Kraak-feest komt hij graag nog eens over 
naar Europa om zijn mix van calypso, rauwe blues 
en voodoo ten gehore te brengen.  

In the seventies and eighties James Pobiega travelled 
around the world under his moniker Little Howlin’ 
Wolf and played on every street corner and in every 
train station. Beside this mammoth task he also dis-
covered Whitney Houston and worked as a bounty 
hunter and stuntman in the A-team. The cdr’s and 
lp’s on the Heresee imprint (home of Nautical Alma-
nac) and the planned reissues, (slowly)3 bring him 
the international attention he deserves. At this mo-
ment he looks after his parents in Chicago, but for 
the annual Kraak festival he loved to travel down and 
bring his mix of calypso, voodoo and blues back to 
the European continent. 

PHIL MINTON [UK]  

Zanger/improvisator/trompetist Phil Minton heeft 
sinds 1969 naar schatting aan een kleine honderd 
albums meegewerkt en speelde samen met het 
kruim onder de improvisatoren als Fred Frith, Peter 
Brötzmann, Radu Malfatti, Phil Wachsman, John 
Zorn en Derek Bailey. Vooral zijn stem is zijn ge-
heim wapen dat naar waarde wordt geschat door 
publiek, pers en collega-improvisatoren zoals Jaap 
Blonk. Roof, het project met Luc Ex, Tom Cora 
en Michael Vatcher uit de jaren negentig of zijn 
samenwerking met FM Einheit deden al blijken 
dat Mintons blik altijd op de toekomst is gericht. 
Vandaag dan ook terecht op het Kraak-festival om 
stemgewijs lustig tegen de haren in te strijken. 

Since 1969, singer/improviser/trumpet player 
Phil Minton, collaborated on an estimated 100 al-
bums. He played with the likes of Fred Frith, Peter 
Brötzmann, Radu Malfatti, Phil Wachsman, John 
Zorn, Derek Bailey, ... His voice turns out to be his 
secret weapon. He’s honoured in the press and by 
colleagues like Jaap Blonk. Roof, (the project with 
Luc Ex, Tom Cora and Michael Vatcher in the nine-
ties), or his collaboration with FM Einheit demon-
strate that this man always looks ahead. That’s ex-
actly why we want Minton’s vocalized energy on this 
year’s festival.  

 

Little Howlin’ Wolf



RACCOO-OO-OON [US]   

Met ‘Is Night People’ en ‘In the Cave of Spirits 
Forever’ op respectievelijk Release The Bats en 
Time-lag, kreeg Raccoo-oo-oon al snel een trouwe 
schare fans achter zich. En dat is meer dan terecht 
want de solide combinatie van no-wave, tribale 
drums, mantrapunk en nog een scheut wilde free-
rock werkt bijzonder aanstekelijk, al zeggen we 
het zelf. Mocht u nog niet overtuigd zijn van de 
sterkte van dit veelbelovende combo, laat u dan 

gewillig bekeren tijdens hun Kraak- en tevens Eu-
ropees debuut.

The albums ‘Is Night People’ on Release the Bats and 
‘In the Cave of Spirits Forever’ on Time-Lag gathered 
Raccoo-oo-oon a loyal fan base in no time. Not a sur-
prise if you hear their solid combination of no wave, 
tribal drums, mantra punk and a heavy dose of wild 
free rock. Non-believers, please note: Raccoo-oo-oon’s 
live show will blow all your doubts away. 

Raccoo-oo-oon



SUN CITY GIRLS [US]  

Sun City Girls eindelijk in België! Dit geesteskind van Alan en 
Richard Bishop en Charles Gocher is al sinds 1982 actief en 
verwierf een heuse cultstatus met hun eigenzinnige combina-
tie van surf, wereldmuziek, zappa-achtige rock en beat poetry. 
Met een voorliefde voor performance en tekstueel voor het 
occulte en het mythische, brengt de groep telkens weer een 
onvoorspelbare liveshow. Recent op het Nightmare Before 
Christmas festival nog met een licht geniale bijdrage van Alan 
Bishops Uncle Jimtypetje. De Girls zijn regelmatig wel te vin-
den voor een verkleedpartijtje en altijd met een schitterend 
repertoire vol excentrieke muziek achter de hand.  

Finally Sun City Girls hit a Belgian 
stage! The brainchild of Alan and Rich-
ard Bishop and Charles Gocher saw the 
light in 1982, and their eccentric combi-
nation of surf, world music, zappa-like 
rock, beat poetry, ... gained them an 
enormous cult status. With a craze for 
performance and lyrics obsessed by oc-
cultism and myths, the band amazes on 
every single concert. Their recent perfor-
mance on the Nightmare Before Christ-
mas fest with a genius contribution of 
Alan Bishop’s Uncle Jim character was a 
prime example. The Girls love changing 
clothes every now and then, but always 
accompanied by an amazing eccentric 
repertoire. 

WARMER MILKS [US]
 
Warmer Milks was oorspronkelijk het 
soloproject van Mike Turner uit Lexing-
ton, Kentucky. In korte tijd groeide het 
project uit naar een trio en evolueerde 
de muziek van lofisongs over avant-folk 
naar hun op Troubleman Unlimited ver-
schenen ‘Radish on Light’, waarop de 
groep een grimmige kant laat zien van 
zichzelf en zich wentelt in een psychede-
lische trip van kraut- en dronegerammel 
en spastische no-rock. Gelauwerd door 
o.a. Ben Chasny en Byron Coley als de 
groep die je absoluut aan het werk moet 
zien. Bij deze.

Warmer Milks was originally the solo project 
of Mike Turner from Lexington, Kentucky. In a 
short period of time this project evolved into a 
trio and moved from lo-fi over avant-folk to their 
Troubleman release ‘Radish On Light’. The latter 
is a grim and psychedelic trip of kraut- and drone- 
and spastic no-rock. According to Ben Chasny 
and Byron Coley live performances of this band 
are a must-see. So here they are!  



JOSEF VAN WISSEM [nl]
  
Componist-luitspeler Jozef Van Wissem houdt er een 
ongewone benadering van zijn renaissanceluit op na. 
Hij knipt en plakt klassieke stukken en vormt ze om 
tot een nieuw geheel, keert melodieën om en voegt 
er elektronica aan toe. Hij trekt ook graag op met 
andere virtuozen als Tetuzi Akiyama en Gary Lucas 
en switcht tussen compositie en improvisatie om te 
komen tot een amalgaam van hedendaagse folk en 
late renaissancemuziek.

Composer-lute player Jozef Van Wissem is renowned 
for his unusual approach of the Renaissance lute. He 
cuts and pastes classical pieces, reverses melodies, adds 
electronics, ... He was seen with other virtuosos like 
Tetuzi Akiyama and Gary Lucas. The unusual wedlock 
of composition and improvisation creates an unheard 
amalgam of contemporary folk and late Renaissance 
music.  

WITCHCRAFT [SE]  

Witchcraft begon ooit als een 13th Floor Ele-
vators- en Pentagramtributeband. Althans zo 
gaat het gerucht.  Niet onlogisch want deze 
Zweedse jongens slagen erin om zowel in hun 
songwriting als in hun productie een warme 
jaren zeventigklank te leggen. Dit is old school 
doom en hardrock van de bovenste plank, er-
gens tussen Blue Cheer, Pentagram en Pagan 
Altar. Helemaal geen retro, gewoon veel te laat 
geboren.

The rumour goes round that Witchcraft began as a 
13th Floor Elevators and Pentagram tribute band. 
This actually sounds quite logical given these 
young gents’ talent to create the warm seventies 
feel in both song-writing and production. This is 
old-school doom, hard rock and heavy metal as it 
was once shown off by bands as Blue Cheer, Pen-
tagram and Pagan Altar. This is not retro, these 
guys only look younger than they really are. 

Jozef Van Wissem



BORIS SNAUWAERT  [b] 
| EXPO |

De Gentenaar Boris Snauwaert maakt heldere en 
scherpe foto’s. Zijn geliefkoosde onderwerpen zijn al-
ledaagse landschappen, situaties en mensen die uit 
hun context getrokken worden. Snauwaert werkt ook 
freelance voor Gonzo Circus en Etcetera.  

EARLY-TEEN TANTRUMS 
EXIST IN A PARALLEL LIFE 
[video | Tim Tetzner, Handclaps ]   
R. STEVIE MOORE VIDEO RETROSPECTIVE  35:00 
- 1977-1987  

TRIPPING WITH CAVEH  Caveh Zahedi, Music : Will Oldham 

– 32:00 - 2004  

NO-NECK BLUES BAND, WORK IN PROGRESS 
-Adam Mortime – 40:00 - 1995-2005 

PILGRIMAGE FROM SCATTERED POINTS Luke Fowler 

– 45:00 - 2006

SUMATRAN FOLK CINEMA Alan Bishop + Mark Gergis - 2006 

Boris Snauwaert shoots clear and sharp pho-
tographs. He snaps pictures of everyday land-
scapes, situations and people that are pulled 
out of their context. Snauwaert is also active as 
a freelance photographer for Gonzo Circus and 
Etcetera. 

WANDERINGS  
[video | Courtisane ]

ORTEM Dariusz Kowalski - 20:00 - 2004

_GRAU Robert Seidel - 10:00 - 2004 

INTTERSTELLAR STELLA – AL + AL 13:00 - 2006  

PRIME TIME PARADISE Broersen & Lukacs - 13:00 

- 2004 

Prime Time Paradise
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WAAR & WANNEER:
KC Belgie

Burgemeester Bollenstraat 54-56

Hasselt, Belgium

Deuren: 13pm, Eerste groep: 14pm (!)

Tickets : 22E - 19E (kraak or belgie members) 

Nachtbus naar Gent Zuid en Antwerpen Centraal: 10E

Tickets en reservatie bus : belgie@skynet.be

Vlaamse 
overheid

 INFO & ORGANISATIE
(K-RAA-K)3 vzw,Heernislaan 81, B-9000 Gent

 www.kraak.net

KC Belgie, Burg. Bollenstraat 54-56, B-3500 Hasselt

www.kunstencentrumbelgie.com
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