
 

 

A sweet journeyman’s tale  
 
Beschrijving:  5 vrouwenstemmen verwarmen uw hart. 
Muziek van Alison Krauss over Billy Bragg, Fleetfoxes tot 
Iron and wine en Lhasa. En dat alles onder de 
gitaarklanken van Mattie Archie. 
 
Zang: An- Sofie Noppe, Hanne Dewaele, Grietkin Deroo, 
Elien Noppe en Trui Chielens. 
Gitaren: Mattie Archie 
Ukelele: An-Sofie Noppe 
           
Trui Chielens studeerde af als illustrator aan Sint Lucas in Gent 
en werkt nu als freelance illustrator. Ze heeft twee kinderboeken uitgegeven en is op dit moment bezig 
aan haar derde. Daarnaast werkt ze ook voor verschillende opdrachtgevers zoals De Tijd, Nrc 
Handelsblad, CC De Spil Roeselare, Mu.Zee Oostende, … Voor ze door de tekenmicrobe gebeten 
was, was ze al een heel eind bezig met muziek. Ze is frontzangeres bij Chitty Chitty Bang Bang en 
Kotjesvolk.  
 

Grietkin Deroo speelde, na haar studie musicaltheater in Nederand, mee in Crazy Shopping, Pinokkio 
De Musical, TopTalent, TeitaTeit en De Producers. Personages in Prinses Lillifee, Chi Rho, en De 
mooiste sprookjes van Grimm spreken met haar stem. Ze was reeds te zien in de serie Crème de la 
Crème en toerde met de kindervoorstelling 'Niels' doorheen Vlaanderen. 
 

Hanne Dewaele studeert secundair onderwijs Nederlands – Frans aan de Arteveldehogeschool in 

Gent. Tijdens haar middelbaar volgde ze woord en toneel aan de kunstacademie van Veurne en zette 
ze zich in voor Crea, een muzikaal en theatraal project van leerlingen van het college te Veurne. Daar 
ontstond Woodlouse, de groep waarmee Hanne sinds een jaar mee optreedt.  

 

An-Sofie Noppe studeerde af als Journalist aan de Arteveldehogeschool in Gent, werkte als 

redacteur bij de omroepsters van Eén en is nu zelfstandig muzikante.  
De muziekmicrobe deed ze op tijdens een stage met Iva Bittova en ondertussen zong ze bij Sidus met 
Grietkin en Trui en bij Le Vélo Vert. Sinds ze de eerste Muziekklas won van Radio 2 met het liedje 
Peperkoekenhart treedt ze op onder haar eigen naam met haar eigen liedjes. Zo stond ze al in de 
finale van Jonge Wolven en de halve finale van de Nekka Wedstrijd. 

 

Elien Noppe studeerde illustratie aan St Lucas Gent. Ze geeft les aan de verschillende 

kunstacademies en werkt als freelance illustrator. Naast haar interesse voor kunst volgde ze ook 
Woord en Toneel aan de kunstacademie van Poperinge en speelt ze hoorn. Elien maakt ook deel uit 
van de vaste groep rond An-Sofie Noppe. 
 
 
Genre: Folk, Pop, wereldmuziek, alternatieve country, Indie, singer-songwriter 
 
Ontstaan:  15mei 2013, eerste repetitie 
 


