
 

 

 

NAAM GROEP Trio Farfoel 
 

AANTAL GROEPSLEDEN 3 tot 5 
 

BEELD 

 
 

GENRE Folk/wereldmuziek 
 

BIO Het Trio Farfoel is een swing & jazz trio opgericht in 
2007. Met chansons à la Brassens, gipsy swing à la 
Django Reinhardt en jazzklassiekers à la Sidney 
Bechet, beschikt het trio over een internationaal en 
afwisselend repertoire. Met hun akoestisch geluid en 
swingende ritmes brengen de muzikanten de sfeer 
van vóór de oorlog terug. Het trio staat garant voor 
een aangename ambiance die zowel thuishoort op 
buurtfeesten, recepties, stadspleinen als in 
huiskamers. Het zingen wordt afgewisseld met frivole 
improvisaties van sopraansax of gitaar. Vaak kan een 
opzwepende swing of een wiegende wals die dansers 
& danseressen verblijden (bv. Lindy Hop). Daarnaast 
treft u ook ”eigen“ liederen die doordrongen zijn van 
een Gents accent en volkse humor. Tenslotte speelt 
het trio ook talrijke melodieën uit het collectief 
geheugen die de toehoorder laten meeneuriën of 
wegdromen. 
 

MOTIVATIE Trio Farfoel groeide de voorbije jaren uit tot een veel 
gevraagd ensemble. Het trio kreeg deze mogelijkheid 
doordat het mee in het programma van Artiest zoekt 
Feestneus zat. Dit jaar willen wij verder dit parcours 
bewandelen om verder te groeien en veel ervaring op 
te doen. We hebben ook nieuwe songs en nieuwe 
muzikanten die mee willen groeien in ons repertoire. 
 

TECHNISCHE FICHE Afhankelijk van de gewenste en mogelijke bezetting 
kunnen wij ons zelf versterken. In samenspraak met 
de ‘Feestneus’ passen wij ons aan de 
omstandigheden aan. Wij kunnen zelf een installatie 
meebrengen of aanwijzingen geven welke audioset 
moet gehuurd worden wanneer voor een breed 
publiek moet worden opgetreden (bv bij de 
Provinciale Uitleendienst) 
 

KIJK EN LUISTER www.farfoel.be  

http://www.farfoel.be/


ADVIES JURY Opzwepend met Gents gevoel voor humor en 
toegankelijke jazz. Zeer ervaren op alle mogelijke 
straatfeesten, maar wellicht ook geschikt voor de 
huiskamer. 
 

CONTACTGEGEVENS Niko Goffin 
Pervijzestraat 7  
8630 Booitshoeke 
0473 64 37 33 
farfoel@yahoo.com 
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