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Beste Davidsfondsers, 

Graag nodigen we jullie uit voor volgende activiteiten. Eéntje ervan ligt nog in een verre toekomst, 

maar om organisatorische redenen is het nodig om dit nu al voor te bereiden.   

Proefavond Mediterrane Wijnen 
Vrijdag 15 maart 

De wijngaarden aan de middellandse zee behoren tot de oudste van Frankrijk. De bekendste zijn deze 

uit Languedoc en Roussillon. Hoewel vandaag de Provence niet hoeft onder te doen. Ondanks de 

reputatie van zomerwijnen  vind je er fraaie exemplaren die het hoofd van een wijnliefhebber op hol 

brengen.  

Maar de Middellandse zee herbergt meer dan enkel Franse wijngaarden, ook Spanje en Italië bieden 

een verrassend aanbod. Ontdek via een achttal wijnen de geuren en smaken van de Middellandse zee. 

U krijgt hierbij deskundige uitleg van Simonne Wellekens, voorzitter van de Commanderij 

Bellebeek, vinologe en wijnjournaliste bij ‘De Standaard. 

We zorgen voor het nodige water en wat brood tussendoor en voor een lekker stukje kaas achteraf.  

Deze proefavond heeft plaats in het ontmoetingshuis ‘De Palaver’, Seringenlaan 1-7 (ingang via 

Azalealaan) te Denderleeuw.  De avond start om 20.00 uur.  

Deelname aan deze avond kost 16 EUR. 

Om in te schrijven stuur je ons een mail of  bel je naar Chris Couck op tel.nr 053/68.00.02. Daarna stort 
je het gepaste bedrag op rekeningnummer BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

Arte Amanti – Liebrecht van Beckevoort 
Zaterdag 30 maart om 20 uur 

Arte Amanti is een internationaal kamermuziekfestival met een uniek concept! Elk concert begint met 

uitzonderlijk Belgisch jong talent gevolgd door internationale artiesten die gewoonlijk enkel te horen 

zijn in de grote concertzalen. 

Het Arte Amanti Festival viert z'n 10de verjaardag met een bijzonder concert! Denderleeuw is 

gastgemeente van het Festival sinds 2009 en wij waren er snel bij om dit mooie initiatief mee te 

steunen. Dit jaar sluit ook het Davidsfonds van Welle zich daarbij aan.  
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We hebben een hele mooie affiche !  

Om deze 10de verjaardag in stijl te vieren komt Liebrecht Vanbeckevoort, laureaat van de 

Koningin Elisabeth Wedstrijd en vorig seizoen te zien in de televisiereeks "Thomas speelt het hard" 

een uitzonderlijk recital geven. 

Pianist Liebrecht Vanbeckevoort is zonder twijfel één van de belangrijkste Belgische 

artiesten van zijn generatie. Zijn grote doorbraak op de internationale concertpodia kwam 

er in 2007 : toen werd hij laureaat en publiekslieveling van de befaamde Koningin 

Elisabethwedstrijd waar hij tevens 2 publieksprijzen in ontvangst mocht nemen. Sindsdien 

concerteerde hij wereldwijd op vooraanstaande podia in de Benelux, Frankrijk, Spanje, 

Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zwitserland, Polen, Ierland, Italië, Israël, Jordanië, 

China, Zuid-Afrika, Canada en de Verenigde Staten. Hij was te gast op talrijke 

muziekfestivals in binnen- en buitenland en was exclusief klassiek artiest tijdens de ‘Night 

of the Proms’ in het Sportpaleis van Antwerpen.   

De firma Maene stelt, speciaal voor dit concert, de nieuwe rechtsnarige concertvleugel ter 

beschikking. Een wereldprimeur waar Arte Amanti heel trots op is.  

We openen het concert traditiegetrouw met een uitzonderlijk Jong Talent. Elen Shahinans, is 12 jaar 

en won enkele maanden geleden de 2de prijs in de internationale Vioolcompetitie" Inter Cordes" in 

Parijs. 

Het concert heeft plaats op zaterdag 30 maart, om 20 uur, in de Sint-Pietersbanden kerk  (Welleplein 

27, 9473 Welle). 

Prijs: € 15 voor volwassenen, € 12 voor +60, -18 en leden van het Davidsfonds, €30 gezinskaart 

(ouders en kinderen onder 18 jaar). 

Kaarten zijn te verkrijgen bij onze bestuursleden of kunnen gereserveerd worden via e-mail.  

Na het concert wordt iedereen uitgenodigd in het parochiecentrum van de Sint-Pietersbanden kerk 

welkom om bij een drankje even na te praten met de muzikanten. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Festivaria – Titanic 
vrijdag 30 augustus 

Komende zomer vergaat de Titanic opnieuw, deze keer aan het Donkmeer !  

Ook bij dit muziekspektakel op het Donkmeer zijn wij trouwe gasten. 

De cast is op dit ogenblik nog niet bekend, maar om zeker te zijn van 

goede plaatsen, vragen wij u toch om nu al in te schrijven.  

De prijs, vervoer met de bus inclusief, bedraagt 52 EUR. Wie wenst mee 

te gaan, mailt of belt 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 in Denderleeuw om 19.30 uur (de vertrekplaats 

wordt later meegedeeld). 

       Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 
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