september 2013

Concert

Muziek voor Elizabeth
zondag 6 oktober 2013
15.00 uur
Sint-Waldetrudiskerk
Beste,
De polyfone muziek staat tijdens de nazomer in de belangstelling dankzij het jaarlijkse festival
Laus Polyphoniae ingericht door het muziekcentrum AMUZ in Antwerpen in het kader van het
Festival van Vlaanderen. Dit jaar blaast Laus Polyphoniae 20 kaarsjes uit.
Als thema bij dit jubileum werd gekozen voor de muziek uit het Elizabethaanse Engeland.
Wij zijn dan ook verheugd dat we, op initiatief van de serviceclub Marnixring Kempenlandt, deze
muziek ook in Herentals kunnen laten beluisteren. De Davidsfondsafdelingen van Lille,
Herentals en Noorderwijk zetten mee de schouders onder dit concert. De Marnixring en het
Davidsfonds vinden zich terug in een gemeenschappelijk doelstelling : het koesteren van onze
taal en cultuur.
Het Bladelinensemble uit Brugge, genoemd naar Pieter Bladelin (1408-1472), schatbewaarder
van Brugge, ambassadeur en raadsheer van de Bourgondische vorsten, staat in voor een
kwalitatief hoogstaande uitvoering. Dit gemengd koor, opgericht in 1996 heeft reeds een aantal
boeiende concerten in verschillende genres op zijn actief.
Zij brengen werken van beroemde componisten zoals Byrd, Tallis, Dowland, Bull... die in de
zestiende en zeventiende eeuw werkten aan het Engelse hof. U hoort zowel geestelijke als
wereldlijke hoogtepunten uit hun oeuvre.
Zij staan onder leiding van dirigent Patrick Beuckels, zelf een uitvoerend kunstenaar fluit en
traverso. Hij zal een korte inleiding geven over de muziek die je te horen krijgt.
Het ensemble wordt begeleid op klavecimbel door Bart Naessens.
Na het concert is er voor belangstellenden een feestelijke receptie in hotel De Karmel.
Praktisch :
Kostprijs:
• Concert : leden en vrijetijdspas 12 € ; niet-leden: 15 € .
• Concert en receptie : 40 €
Inschrijven vóór donderdag 3 oktober 2013 door aanmelding bij één van volgende
bestuursleden en storten van de verschuldigde som op onderstaande rekening.
Bestelde kaarten worden thuisbezorgd of liggen aan de balie op naam klaar.
Er zijn geen voorbehouden plaatsen.
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Wij hopen dat dit concert in de smaak zal vallen.
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