26 juni 2008

Luistertuin
Beiaardconcert Herentals
donderdag 21 augustus 2008
20.00 uur
Beste Davidsfondslid,
Het in de beste akoestische omstandigheden meemaken van een beiaardconcert is sinds vele jaren het
voorrecht van de leden van Davidsfonds Herentals. Dankzij de gastvrijheid van bestuurslid Jeannine
Berghmans-Beutels kunnen we u opnieuw uitnodigen in de gezellige binnentuin van het oude pand op
de Grote Markt 32 (ingang langs de Koppelandstraat).
Het programma omvat, naast enkele korte stukjes, een omvangrijk werk, namelijk enkele delen uit de
zesde symfonie van Ludwig van Beethoven. De "Pastorale" op klokken...
De uitvoerders zijn :
Koen Van Assche, beiaardier te Herentals, Turnhout en Leuven en
bestuurslid van de Vlaamse Beiaardvereniging.
Anna Maria Reverté , beiaardier van het `Palau de la Generalitat de
Catalunya' (zetel van de Catalaanse regering) in Barcelona.

Tijdens en na het concert worden, naar gewoonte, rijkelijk dranken en hapjes
aangeboden ; hiervoor vragen wij een bijdrage van 3 voor DF leden en 5
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, vragen we je vóór woensdagavond 20
augustus een seintje te geven aan de gastvrouw
Jeannine Beutels

014/215570

adv.beutels@scarlet.be

Je wordt dan vanaf 20.00 u. verwacht ; einde omstreeks 22.00 u.
Het aantal luisteraars is, gezien de omvang van de tuin, beperkt tot een veertigtal.
Bij regenachtig weer wordt een tent voorzien.
Beste groeten
Vanaf dit jaar heeft de gemeente een nieuwe publieke luisterplaats voorzien voor alle
concerten, namelijk het binnenplein van cc 't Schaliken. Je kan er van de muziek genieten
zonder storend omgevingslawaai.
Noteer dus misschien ook in de agenda de andere concerten (om 20.30 uur) :
do 3 juli: het samengaan van beiaard en piano, in cc t Schaliken. Lichtklassiek concert ,
met Nel Swerts (eerste prijs aan het conservatorium van Antwerpen) aan de piano en Koen
Van Assche op de mobiele beiaard.
do 17 juli: gastconcert door Tom Van Peer, stadsbeiaardier van Lokeren
do 7 augustus: gastconcert door Geert D'hollander, stadsbeiaardier van Antwerpen, Gent,
Sint-Niklaas en Lier

