juni 2015

Luistertuin
Beiaardconcert Herentals
donderdag 9 juli 2015
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 en hun vrienden. Dankzij de gastvrijheid van
secretaris Jeannine Berghmans-Beutels kunnen we u opnieuw
uitnodigen in de gezellige binnentuin van het oude pand op de Grote
Markt 32 (ingang langs de vernieuwde Koppelandstraat).
Het programma vind je in bijlage.
De uitvoerder is Koen Van Assche. Hij is beiaarddocent aan de
Koninklijke Beiaardschool "Jef Denyn" te Mechelen en aan de
Academies van Muziek, Woord en Dans te Borgerhout en Lier.
Tijdens en na het concert worden, naar gewoonte, rijkelijk dranken
en hapjes aangeboden ; hiervoor vragen wij een bijdrage van € 6
voor houders van een Davidsfonds cultuurkaart of vrijetijdspas en €
8 voor anderen. Ter plaatse te betalen.
Na het concert is er gelegenheid tot napraten met de beiaardier.
Om ons toe te laten je in de beste omstandigheden te ontvangen, vragen we je vóór woensdagavond
8 juli 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.
De activiteit staat ook open voor niet-leden.
Beste groeten

11 juliviering
De cultuurraad richt een viering in voor het feest van de Vlaamse Gemeenschap. Hierop zijn we
allen uitgenodigd.
Op het programma :
 Feestrede door stadsgenoot Guy Tegenbos: “Houdt de Vlaming weer van België?”
 De jonge talenten Esther Thijs en Blima Van Daele brengen Vlaamse Liederen.
 Onder leiding van en met begeleiding door Dirk De Vos zingen we samen enkele Vlaamse
klassiekers.
 Een receptie aangeboden door het stadsbestuur.
De viering heeft plaats op zaterdag 11 juli om 20.00 uur in de Lakenhal.
Warm aanbevolen.
Davidsfonds Herentals zwanenberg,18 2200 Herentals
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