Muziek

juni 2017

Luistertuin
Beiaardconcert Herentals
donderdag 13 juli 2017
20.00 uur
Beste vrienden,
Het mooie weer zal zeker nog aanhouden tot na ons inofficieel teerfeest: het jaarlijkse
beiaardconcert in de gezellige tuin van onze secretaris.
Wij verwelkomen dan ook graag de leden van Davidsfonds Herentals en hun vrienden om bij een
of meerdere hapjes en een of meerdere drankjes te luisteren naar:
 Een concerto in C van Joseph Haydn (1732-1809)
 Twee bekende largo's uit concertos van J. S. Bach (1685-1750)
 Twee aria's: Una furtiva lagrima van Gaetano Donizetti (1797-1848; ja, die van de
zomeropera Don Pasquale) en het Slavenkoor van Giuseppe Verdi (1813-1901)
 Een klarinetconcert, KV622 (selectie) van W.A. Mozart (1756-1791)
 Bekende filmmuziek:
 La vita è bella, uit de gelijknamige film
Nicola Piovani
 The heart asks pleasure first, uit The Piano
Michael Nyman
 A whole new world, uit Aladdin
Alan Menken
 The bare necessities uit Jungle Book
Terry Gilkyson
De uitvoerder is Koen Van Assche.
Hij is co-stadsbeiaardier van Antwerpen en stadsbeiaardier
van Lier, Turnhout en Herentals. Hij concerteert regelmatig
in de Europese beiaardlanden en in de VS. Sinds 2014
voert hij concerten uit met een eigen mobiele beiaard
(www.bronzenpiano.com), een project van Anna Maria
Reverté en hemzelf. De Bronzen Piano was tijdens het
Beiaard Wereld Congres 2017 te horen in de beroemde
Sagrada Familia te Barcelona, in samenspel met orkest.
Koen Van Assche is tevens voorzitter van de Vlaamse
Beiaard Vereniging en vice-president van de Beiaard
Wereld Federatie. Hij is auteur van een studiemethode voor het beiaardspel en 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 een vrijetijdspas
en € 8 voor anderen (de activiteit staat ook open voor niet-leden). 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 maandagavond
10 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.
.
Beste groeten
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