Denderleeuw
Jaargang 102
Februari 2014

Beste Davidsfondsers,
Na onze geslaagde winterwandeling (we bleven droog !) gaan we opnieuw de culturele toer op
met een uitnodiging voor een stukje klassiek in een niet alledaagse bezetting.

Arte Amanti – Zinwind kwartet
Zaterdag 8 maart 2014 om 20 uur
Arte Amanti is een kamermuziekfestival dat internationale en Belgische musici wil voorstellen in
steden en gemeenten buiten het grote cultuurcircuit. Het wil intieme kamermuziek met kleine
ensembles bekend en geliefd maken bij een ruimer publiek.
Ook bij de 5de editie van het Arte Amanti festival is er opnieuw een concert gepland in
Denderleeuw, ditmaal in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Huissegem.
De Oekraïense fagottiste Emilia Zinko maakte 2 jaar geleden al
een grote indruk in Denderleeuw. Ditmaal komt ze in een andere
bezetting, het Zinwind kwartet, met de Oekraïense hoboïst
Petro Fedkiv, hoornist Yura Mandziy en de Roemeense
klarinettist Bogdan Varian.
Ze brengen een zeer gevarieerd programma: het kwartet van C.
Stamitz, Metamorphosen van B.Britten voor hobo solo, een
pakkend solo werk voor fagot geschreven voor de ramp in Tsjernobyl, …
Zoals gewoonlijk opent jong talent het concert. Wie in Denderleeuw zal aantreden is nog een
verrassing!
Dit concert wordt georganiseerd door de Dienst Cultuur in samenwerking met onze
Davidsfondsafdeling. Kaarten kosten 12€ (10 € voor -18 en 60+) en kunnen besteld worden via
e-mail of tel (053/66.10.43). Na het concert wordt u een receptie aangeboden.

Bijeenkomst Leesgroep
Vrijdag 7 maart 2014 om 20 uur
We bespreken ‘Eten, bidden, beminnen’, een autobiografisch verhaal van Elizabeth Gilbert
over een vrouw die op zoek gaat naar de dingen die ze mist in haar leven. Het is tegelijkertijd een
reisverhaal over Italië (de kunst van het genieten), India (de kunst van spiritualiteit) en Indonesië
(het evenwicht tussen wereldse geneugten en spirituele diepgang).
We komen zoals steeds samen om 20 uur in de leeszaal van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek.
Iedereen die het boek heeft gelezen is van harte welkom.
Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be
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