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Beste Davidsfondser,

We zijn nog lang niet zover, maar als afsluiter van dit werkjaar willen we jullie nu al uitnodigen voor
het tweejaarlijkse muzikale openluchtspektakel op het Donkmeer. Op het programma staat dit jaar

“West Side Story”
Ondertussen zelf al enkele tientallen jaren oud, blijft deze bewerking van Shakespeare’s Romeo en
Julia, brandend actueel. Liefde in contrast met haat. De wervelende muziek van Bernstein heeft nog
niks van haar glans verloren.
Wij hebben 60 tickets gereserveerd voor de voorstelling van vrijdag 31 augustus. De prijs, vervoer met
de bus inclusief, bedraagt 38 EUR. Wie wenst mee te gaan belt zo snel mogelijk naar Frank en Els De
Saedeleer – Van Cauter (tel. 053/66.10.43) en schrijft daarna het passende bedrag over op rek.nr.
434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.
De voorstelling begint om 21 uur. We vertrekken met de bus om 19.30 uur op de parking van het
Station aan de Kouterbaan.

♣ ♣ ♣ ♣
Onze leesgroep krijgt er dit jaar maar niet genoeg van. Op algemene aanvraag werd nog een
bijkomende avond ingelegd op vrijdag 8 juni om 20 uur.

“Grijze zielen” van Philippe Claudel
Op een ijzige dag in 1917 wordt het gewurgde lichaam gevonden van de mooie tienjarige Belle de
jour. Jaren later blikt een politieagent uit het Franse stadje terug op deze nooit opgehelderde
moord, die ook zijn eigen leven ingrijpend heeft veranderd.
In deze meesterlijk opgebouwde roman vol ingehouden emotie laat Philippe Claudel zien hoe
snijdend de pijn om de dood van een geliefde is, en hoe grijs het schemergebied tussen goed en
kwaad. Hij ontleedt het menselijk falen met de genadeloze scherpte van Dostojevski, maar laat
tegelijkertijd een tedere, melancholieke gloed oplichten die ook kenmerkend is voor het werk van
Konrád. Grijze zielen verrast en intrigeert tot de laatste pagina.
Onze literaire avonden hebben plaats in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek, Vrijheidsstraat 11. De bib heeft
een aantal exemplaren van het boek in voorraad. Wie zich het boek toch wenst aan te schaffen (12.50 EUR),
belt naar Frank De Saedeleer (053/66.10.43).

Met vriendelijke groeten van het bestuur

