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juni 2019

Luistertuin
Beiaardconcert Herentals
donderdag 25 juli 2019 20.00 uur
Beste vrienden,
Hopelijk houdt het mooie zomerweer aan tot 25 juli want dan vindt ons jaarlijks beiaardconcert
plaats in de gezellige tuin van onze secretaris. Wij verwelkomen dan de leden van Davidsfonds
Herentals en hun vrienden om in akoestisch excellente omstandigheden te luisteren naar de
uitvoering van een concert door de stadsbeiaardier Koen Van Assche. Dit jaar zullen we proberen,
met moderne communicatiemiddelen, de beiaardier aan het werk te zien op een scherm in de tuin.
Koen Van Assche is co-stadsbeiaardier van Antwerpen en stadsbeiaardier van Lier, Turnhout en
Herentals. Hij is tevens voorzitter van de Vlaamse Beiaard Vereniging. Hij is auteur van een
studiemethode voor het beiaardspel en is beiaarddocent aan de Koninklijke Beiaardschool "Jef
Denyn" te Mechelen en aan de Academiesvan 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 € 7 voor houders van een Davidsfonds cultuurkaart of een vrijetijdspas
en € 10 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 dinsdagavond
23 juli een seintje te geven aan de gastvrouw.
Jeannine Beutels
014/215570
adv.beutels@gmail.com
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.

11 juliviering
De cultuurraad richt, in samenwerking met de stad,
een viering in voor het feest van de Vlaamse
Gemeenschap. Hierop zijn we allen uitgenodigd.
Op het programma :
• verwelkoming door de voorzitter van de cultuurraad Bart Wynants.
• openingswoord door schepen van cultuur Jan Michielsen.
• samenzang met traditionele Vlaamse liederen onder leiding van Dirk De Vos. De
samenzang wordt afgesloten met de Vlaamse Leeuw
• feestrede door Geert Buelens ; hij is dichter, essayist, columnist en hoogleraar moderne
Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. In 2002 debuteerde hij met de bundel
"Het is". Over de dichters van de Grote Oorlog ontving hij de ABN AMRO Bank Prijs
voor het beste non-fictieboek
De spreker geeft een overzicht van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging aan de hand
van bekende en veel minder bekende Vlaamse liederen en liedjes. 'De Vlaamse Leeuw' zal
daarin uiteraard niet ontbreken, maar de afgelopen decennia hebben ook verschillende
zangers als Wannes Van de Velde, Will Tura en Raymond van het Groenewoud zich
zingend uitgelaten over Vlaanderen
• receptie. Aangeboden door het stadsbestuur.
De viering heeft plaats op donderdag 11 juli om 20.00 uur in de Lakenhal.
Warm aanbevolen.
Davidsfonds Herentals zwanenberg,18 2200 Herentals

www.davidsfonds-herentals.be

rek BE82 413-2091331-68

