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Beste Davidsfondser,

Op vrijdag 19 november om 20.00 uur nodigen wij u uit op ons

LEDENFEEST
•
•
•
•
•
•

Een klassiek ledenfeest met de nadruk op gezellig samenzijn …
Kaas en wijn, koffie met een taartje, …
Stilstaande en bewegende beelden van de activiteiten van het voorbije jaar …
Een vooruitblik naar onze nieuwe tweedaagse reis in 2004 …
Opvang voor de kinderen
Met een mini-zangfeest : oefen alvast de stemmen …

Het feest heeft plaats in de refter van het IKSO, in de Lindestraat. Volwassenen betalen 13 €,
Studenten betalen 6€ , kinderen 2€.

♣ ♣ ♣ ♣
Op zaterdag 4 december om 20.00 uur wonen we in de Werf de voorstelling bij van

Het complete werk van Shakespeare
Shakespeares werken gereduceerd tot 120 minuten, verkort maar dolkomisch gebracht. Drie acteurs
spelen in een echte revuestijl alle hoofdpersonages uit zijn beroemde stukken. Er is ruimte voor
improvisatie, dus niemand weet waar dit naartoe evolueert. Een 4-koppig dameskoor zorgt voor
ondersteuning.
Het toneelstuk wordt gespeeld door de Aalsterse Katharinisten, die we reeds verscheidene malen aan
het werk mochten zien. De regie is in handen van Patrick Snoeck, de bewerking is van Paul
Vanbossuyt.
Kaarten kosten 7 € en kunnen gereserveerd worden tot 20 november. We spreken af om 19.30 uur
in de foyer van de Werf, waar de kaarten zullen overhandigd worden.
U kan voor beide activiteiten inschrijven bij Frank De Saedeleer (tel.nr. 053/66.10.43) vóór 13
november of via e-mail (info@dfdenderleeuw.be). Daarna schrijft u het passende bedrag over op
rek.nr 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.
Vergeet ook niet onze eerste literaire avond op 10 december. We bespreken ‘Een schitterend
gebrek’ van Arthur Japin. Wie dit boek wenst aan te kopen kan terecht bij Frank De Saedeleer voor
slechts 12.5 €.
Vriendelijke groeten van uw bestuur.

