Muziek en Woord

januari 2012

De liefde, misschien
woensdag 29 februari 2012
om 20.00 uur
Tuinzaal 't Hof Herentals
door
begeleid door

Lieve De Meyer
Gie Dornheim

“De liefde, misschien” is een boeiende causerie over een thema dat ons allen bezighoudt en dat
in de maand februari met Valentijnsdag nog eens extra in de verf wordt gezet. Er zijn
duizenden bladzijden en liedjes over geschreven en in deze voorstelling gaat Lieve De Meyer op
zoek naar de ware liefde in literatuur, poëzie en muziek.
Een swingende afwisseling van tekst en lied maken van het geheel een sprankelend en
verrassend gebeuren. Er is een prachtige keuze gemaakt uit gedichten, prozateksten en liederen
uit alle hoeken van de wereld. Guido Gezelle, Euripides, Benoîte Groult, Billy Holliday,
Charles Trenet en Antônio Carlos Jobim komen aan bod. De liederen worden gebracht op een
schitterende en boeiende manier in verschillende talen (Nederlands, Frans, Engels, Spaans,
Portugees).
Deze pareltjes van liefde zijn een aanrader voor de fijnproever.
Lieve De Meyer uit Duffel is na haar
opleiding aan de Toneelacademie te
Maastricht al 20 jaar op zoek naar de
ultieme zeggingskracht van de stem,
binnen verteltheater voor kinderen en
volwassenen, als docente en als zangeres.
Gie Dornheim speelt al 25 jaar gitaar,
vertrekkende van een klassieke opleiding
aan het conservatorium te Antwerpen
langs oude muziek naar jazz. Hij is al
jaren docent en speelt in meerdere
ensembles mee. Hij verkiest muzikale
ontmoetingen met plaats voor eigen
inbreng en improvisatie.
Deze voorstelling wordt ingericht in samenwerking met Markant (Netwerk van ondernemende
vrouwen).
Bij een hapje en een drankje genieten we van een meer dan aangename voorstelling met twee
rasartiesten die ook uw hart zullen veroveren.
Inkom: leden: € 5 ; niet-leden: € 7
Voor de agenda :
• woensdag 29 februari : Voordracht en zang :“De Liefde, Misschien” door Lieve De Meyer.
• dinsdag 20 maart : De Nacht van de Geschiedenis : Thema : Drank.
• zondag 22 april : Daguitstap Niederreihn : De bruinkoolmijnen en museum Insel Hombroich.
• zondag 13 mei : Natuurwandeling Schupleer en vallei Aa, gevolgd door koffietafel in Vorselaar.
• zaterdag 9 juni : Namiddaguitstap Antwerpen : Ikonenverzameling SD Worx en Sint-Andrieskerk.
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