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Woord

Toast Literair
zondag 23 januari 2011
om 9.30 uur
De Swaen Belgiëlaan 1 Herentals

Op deze zondag pakt het Davidsfonds uit met de allereerste editie van een nieuw groots taal- en
leesgebeuren in Vlaanderen.
Op meer dan 100 plekken worden activiteiten met
auteursontmoetingen, theateropvoeringen, vertellingen, lezingen en dies meer georganiseerd. Al die
evenementen hebben twee dingen gemeen : de liefde voor taal of literatuur en genieten van een
lekkere zondagmorgen.
Ook Davidsfonds Herentals sprong op de kar van dit initiatief.
Bij ons kan je genieten van een uitgebreid ontbijt en ondertussen in gezelschap luisteren naar :
• gedichten, geschreven en vloeiend naar voor gebracht door Tom Driesen uit Turnhout.
Deze jonge dichter publiceerde in januari 2010 een dichtbundel "Pizzeriaromantiek" met
een dertigtal originele, leuke en trefzekere gedichten waarin hij afrekent met zijn jeugd en
mijmert over het wonderlijke genot van het vaderschap.
• ludieke beschouwingen rond het Herentalse dialect door kenner Jef Van Den Bosch. Hij is
een vaste waarde in het Jaarboek van de Herentalse Geschiedkundige Kring met een
jaarlijkse bijdrage over het Hertals dialect.
• leerlingen van de voordrachtklas van de Stedelijke Muziekacademie brengen stukjes proza
en poëzie.
Wil je dit evenement bijwonen dan kan je inschrijven vóór 17 januari bij een van de onderstaande
bestuursleden. (Wie zich reeds vroeger heeft aangemeld hoeft dit niet meer te doen).
Inschrijving is definitief na storting van het verschuldigde bedrag op de rekening van Davidsfonds
Herentals : 413-2091331-68 met vermelding : toast literair : x personen.
Kostprijs : leden : 15 € ; niet-leden : 17 €
Wij hopen je in De Swaen te kunnen verwelkomen.
Het bestuur.
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"Mandjeswijn en rode ruitjes
Zacht klinkende smakgeluidjes
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Pizzeriaromantiek"
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