25 juli, 2005

Davidsfonds
Herentals

Beiaardconcert
Herentals
Donderdag 18 augustus 2005
20.00 uur

Beste Davidsfondslid,
Dank zij de gastvrijheid van bestuurslid Jeannine Beutels kunnen we U terug uitnodigen tot het
bijwonen van een zomers beiaardconcert. Wij worden ontvangen in de gezellige binnentuin van het
oude pand op de grote markt 32 (ingang langs de Koppelandstraat).
Deze activiteit staat open ook voor niet-DF leden, je kan dus gerust vrienden meebrengen.
Op het programma staat een vierhandig beiaardconcert door

Koen Van Assche

stadsbeiaardier van Leuven, Turnhout en
Herentals en bestuurslid van de Vlaamse
Beiaardvereniging
Anna Maria Reverté fulltime-beiaardier van het Palau de la
Generalitat te Barcelona en president van
Eurocarillon, een vereniging die de beiaard
promoot door de organisatie van een
jaarlijks festival in een Europese
beiaardstad.
Zij brengen die avond een gevarieerd programma.
Tijdens en na het concert worden dranken en hapjes aangeboden ; hiervoor vragen wij een
bescheiden bijdrage van 3 voor DF leden en 4 voor niet-leden.
Na het concert is er gelegenheid tot napraten met de beiaardiers.
Om ons toe te laten je in de beste omstandigheden te ontvangen : kan je vooraf een seintje geven bij
een van onderstaande bestuursleden vóór woensdagavond 17 augustus ?
Je wordt dan vanaf 20u00 verwacht ; einde om 22u00.
Beste groeten

Beiaard luisteraars zullen ook opgezet zijn met een speciaal concert op
donderdag 4 augustus vanaf 20.30 uur.
Op een mobiele beiaard opgesteld op de grote markt speelt stadsbeiaardier Koen
Van Assche te samen met de bekende accordeonvirtuoos Ludo Mariën.
De Nederlandse beiaardier Boudewijn Zwart brengt enkele intermezzi.
Het concertprogramma bestaat voornamelijk uit licht klassieke muziek.

Jeannine Beutels, grote markt 32, Herentals
014/215570
adv.beutels@scarlet.be
Peter Pauwels, lierseweg 108, Herentals
0475/384762
pauwels.peter@tiscali.be

Hugo Van Cauwenberghe, molenvest 33,
Herentals
014/215574
Hubert Vanooteghem, zwanenberg 18, Herentals
014/216535
hubert.vanooteghem@skynet.be

Mededeling : Er zijn nog enkele pakketten voor de zoektocht Land van Playsantiën te koop bij de
bestuursleden. Prijs : 13 euro.

