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'Luister het Lied' 
Staat 'Oekene Inviteert' bovenal bekend om zijn klassieke topconcerten, dan is er ook nog zoiets als 'Café 
Plancher'. Men kan er genieten van indringende lezingen, sprankelend miniatuurtheater en gezellige 
kleinkunstavonden. Geen billenkletserij noch gejoel, nu daarentegen het gedegen Nederlandstalig luisterlied 
om niet te vervallen in het schlagersgehalte, zonder minachting voor het laatste.  

'Oekene Inviteert' Johan Platteeuw in 'Café Plancher' 
Het luisterlied is de absolute dada van Johan Platteeuw. Iedereen kent Johan (°1955) als de vlotte uitbater van 
'Schoenen Etienne' in centrum-Roeselare. Die zelfde liefde voor mensen borrelt reeds van toen hij twaalf was 
en hij meedeed aan zang-crochets. Als 15-jarig gepassioneerd talent genoot hij opleiding van Guy 
Vermandere, bekend in middens van klassieke muziek en dirigent van het koor 'Mandelgalm'. Na twintig jaar 
inactiviteit werd Johan in 1990 de eerste privé-leerling van de befaamde sopraan Hilde Coppé. Twee jaar later 
bracht hij zijn eigen single uit en in 1995 zijn eerste volwaardig optreden. Veel te nederig als hij is kon 
men Johan toch overtuigen om op te treden in De SPIL. Gezien de volle zaal was Johan aan zijn groeiend publiek 
verplicht om zijn optredens meermaals te hernemen, niet louter in De SPIL maar tevens in cultuurkapel De 
SCHADUW waar hij trouwens inspirerend bestuurslid is. 
Het genre refereert naar Stef Bos, Ramses Shaffy en uiteraard naar Herman van Veen. Hij laat zich begeleiden 
door zijn zoon op het klavier en het geheel wordt passend geflankeerd door poëzie gebracht door Joke, zijn 
levensgezellin.  
'Luister het lied' met Johan Platteeuw 
Donderdag 4 dec. 2014 - 20:30 u. - Zaal 'Café Plancher' (De Platte Tube) naast Oekene-kerk - Ticket: €6 - 
reservatie & info: www.oekeneNV.be - opbrengst t.v.v. vervoersalternatief 'De LINK'. 
... naderhand een afdronk ter kennismaking met de artiest en met elkaar.  
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