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december 2015

Hotel Karmel
Grote Markt 39 Herentals
9.30 uur
Beste vrienden,
We beginnen het nieuwe jaar met een eerste gezellige activiteit. En wat is er gezelliger dan in goed
gezelschap te kunnen genieten van een uitgebreide brunch die wordt opgesmukt met literaire en
muzikale versnaperingen.
Hotel Karmel zorgt op deze zondagvoormiddag voor het culinaire gedeelte en wij vergasten jullie
op volgende divertimento’s:
 Gedichten van Xavier De Busser.
Xavier De Busser maakte in Herentals naam als een van de sleutelfiguren van het lokale
dichtersgezelschap Kollektief Maksimaal. Zijn gedichten zijn een symbiose tussen melancholie
en romantiek. De liefde in het algemeen, ook voor de vaderstad en voor de natuur, komen
vaak terug als thema waarin soms ook eenzaamheid sluimert. Hij is een vaste waarde op het
Herentalse gedichtenevenement “Verzet de Stad”.
Xavier draagt voor uit oud en nieuw werk.
 Voordracht door Maarten De Beucker.
Maarten De Beucker uit Vorselaar zorgt voor de luchtige noot. Hij is leraar aan het
Scheppersinstituut te Deurne & Antwerpen, auteur van diverse handboeken voor het onderwijs,
pop-up creatieveling en gelegenheidskomiek.
Hij citeert op zijn eigen onnavolgbare wijze uit het lichtere of volksere literaire werk.
 Liedjes door Katrien Snoeys.
De muzikale opluistering wordt verzorgd door kleinkunstenares Katrien Snoeys. Zij schrijft
Nederlandstalige eigen nummers waarbij zij zich laat inspireren door wat ze om zich heen ziet
gebeuren. Zij begeleidt haar gevoelige composities op gitaar. In 2015 trad zij in Herentals op
voor de cultuurraad in cultuurcafé.
We sluiten af met de uitreiking van de prijs van de Junior Journalistwedstrijd voor de hoogste graad
van het basisonderwijs.
Wil je dit evenement bijwonen dan kan je inschrijven vóór vrijdag 22 januari bij één van de
onderstaande bestuursleden. De inschrijving is definitief na storting van het verschuldigde bedrag op de
rekening van Davidsfonds Herentals (zie voetnoot) met vermelding: toast literair: x personen.
Kostprijs: 23 € ; DF cultuurkaart (leden) en vrijetijdspas: 21 €.
Wij hopen je te kunnen verwelkomen.
Het bestuur.
Jeannine Beutels
Hubert Vanooteghem
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