Juni 2014

Torenklanken
Luistertuin
Beiaardconcert Herentals
donderdag 17 juli 2014
20.00 uur
Beste vrienden,
Wat is er eenvoudiger bij het opstellen van een
jaarprogramma dan het inlassen van deze vaste waarde? Dit wordt alvast terug mogelijk gemaakt
door de gastvrijheid van Jan en Jeannine Berghmans-Beutels die ons voor de zoveelste keer in
hun tuin ontvangen en er dank zij rijkelijk voorziene hapjes en uitgelezen drankjes een fijne en
gezellige avond van maken. Tenminste als het weer een beetje meezit want in 2007 en 2011
moesten wij het concert afblazen.
Trouwens, dit jaar hing het concert aan een zijden draadje. Om te besparen wilde het stadsbestuur
de Donderse Dagen, met de beiaardconcerten van op de toren en de mobiele beiaardconcerten,
stopzetten. Gelukkig kreeg dit voorstel de wind van voren en werd er gedeeltelijk op
teruggekomen. Maar de mobiele beiaardconcerten worden niet langer georganiseerd.
Ook de beiaardier van dienst dit jaar is een vaste waarde.
Stadsbeiaardier Koen Van Assche (Mortsel, °1967) zet terug zijn beste beentje voor. Hij is
beiaarddocent aan de Koninklijke Beiaardschool "Jef Denyn" te Mechelen en aan de Academies
van Muziek, Woord en Dans te Borgerhout en Lier.
Hij brengt ons klassieke werken van Bustyn, Mozart, Liszt,… en eindigt met enkele leuke stukjes
uit ‘carnaval des animaux’ van Saint-Saëns.
Om alles in goede banen te leiden vragen we je vóór dinsdagavond 15 juli een seintje te geven
aan de gastvrouw :
Jeannine Beutels
014/215570
adv.beutels@scarlet.be
Je wordt dan vanaf 20.00 u. verwacht (Grote Markt 32 ; ingang langs de Koppelandstraat) ;
einde omstreeks 22.00 u.
Het aantal luisteraars is, gezien de omvang van de tuin, beperkt tot een veertigtal. Wees er dus
vlug bij. De activiteit staat ook open voor niet-leden.
Bijdrage in de excellente omkadering: DF cultuurkaart of vrijetijdspas : € 5 ; anderen : € 7.
Ter plaatse te betalen.
Davidsfonds Academie in Herentals
In Herentals gaat in het najaar 2014 een cursus door :

Van mensaap tot mens - Het Darwinisme doorgelicht
Mark Nelissen (UA)
vrijdagen 7,14 en 28 nov. en 5 en 12 dec. Van 14 tot 16 uur
zolderzaal Oud Gasthuis Nederrij
In de voorbije dertig jaar heeft de evolutietheorie van Darwin zijn intrede gedaan in de
psychologie. Daardoor kan ons menselijk gedrag verklaard worden aan de hand van dat van onze
voorouders.
Maar wat zijn darwinisme en neodarwinisme ? Hoe werkt natuurlijke selectie ?
Mark Nelissen licht de evolutietheorie op heldere wijze toe.
Prijs : € 61 -€ 55(met Davidsfonds cultuurkaart) ; inbegrepen : koffie en syllabus
Info: Vic Paulussen ( 014/717745 ; victor.paulussen1@telenet.be) en op 016/310670
(Davidsfonds Academie). Je kan inschrijven op www.davidsfonds.be/academie.
Davidsfonds Herentals zwanenberg,18 2200 Herentals
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