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Kommil Foo presenteert Gents nieuwjaarslied
'9000 wensen'
Raf en Mich Walschaerts van Kommil Foo zijn in de studio aan de slag gegaan met

de nieuwjaarswensen van 350 Gentenaars. Het resultaat is een prachtige,

weemoedige ode aan Gent, 'stad van heldenmoed', inclusief de wensen van heel

wat Gentenaars, van een nieuw lief tot snel een nieuwe Meulestedebrug.

Gentenaars hadden in december een week de tijd om hun nieuwjaarswensen naar het e-

mailadres of het antwoordapparaat van Kommil Foo op te sturen. Uiteindelijk konden Raf en

Mich Walschaerts putten uit maar liefst 350 wensen als inspiratie voor een Gents

nieuwjaarslied. Met Steven De bruyn op mondharmonica en Lara Rosseel op contrabas trokken

ze daarna de Gentse studio Room 13 in. Twee dagen later kwamen ze naar buiten met het

nummer '9000 wensen', een ode aan Gent en de Gentenaars.

Als aangespoelde Gentenaars vonden we het een hele eer om dit lied te
mogen maken. Het is een hymne aan de stad geworden. We mogen het zelf
misschien niet zeggen, maar we zijn heel tevreden en trots.
— Raf en Mich Walschaerts

In twee dagen een nummer inblikken is niet niets, maar Kommil Foo klaarde de klus. De tekst

kwam eerst, daarna de muziek. Het opnameproces verliep volgens Raf en Mich bijzonder vlot,

zeker ook dankzij de hulp van de twee bevriende muzikanten. Het eerste deel van '9000

wensen' is een ode aan de stad, in het tweede deel komen de wensen van tal van bekende en

minder bekende Gentenaars aan bod.

⏲

http://persruimte.stad.gent/
https://www.youtube.com/watch?v=SabC6G4zvMU


De persoonlijke wensen raken je misschien nog het meest. De oude vrouw van
95 die hoopt dat ze over 5 jaar nog een tournée générale kan geven, of Iljo
Keisse die de zesdaagse wil winnen in 't Kuipke. Iemand die ziek is en
simpelweg wil genezen: dat pakt je. Want we zelf wensen? Ons moeder een
goede gezondheid.
— Raf en Mich Walschaerts

Het nieuwjaarslied is een mooi geschenk voor de Gentenaars en een ode aan
ons Gent. Het voelt als balsem voor onze Gentse ziel. Samen kijken we
hoopvol uit naar een beter 2021.
— Mathias De Clercq, burgemeester
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Thomas Dierckens, kabinet burgemeester, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent
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Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent
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