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Beste Davidsfondsers,
Graag brengen we jullie onze volgende activiteiten in herinnering.

Nieuwjaarsconcert – 22 januari
Melodieuze jazz met de Subtones & Silvia Severi
Het Nieuwjaarsconcert is traditioneel de eerste activiteit van het nieuwe jaar : een gezellig samenzijn
met een licht muziekprogramma, tussendoor de prijsuitreiking van de Junior Journalist-wedstrijd
en vooral de gelegenheid om wat bij te praten met de vrienden.
De Subtones, een kwintet van gepassioneerde muzikanten, en Silvia Severi, een zangeres met
Italiaanse roots, brengen er een eerbetoon aan de belangrijkste componisten uit de jazz. Een reis
doorheen the great American song book, gedragen door een Belgisch-mediterrane warmte.
Het nieuwjaarsconcert heeft plaats in de “vernieuwde” feestzaal van het IKSO, Middenstraat
10 en start om 20 uur. Kaarten in voorverkoop kosten 5€ (drank inbegrepen) en kunnen bekomen
worden bij de bestuursleden van het Davidsfonds, telefonisch bij Frank en Els De Saedeleer-Van
Cauter (053/66.10.43) of via e-mail info@davidsfondsdenderleeuw.be .

Literaire Avond – 28 januari
Aforismen van en met Roland Leune
Op vrijdag 28 januari om 20 uur komt onze leesgroep bijeen in de Plaatselijke Openbare
Bibliotheek. We bespreken er enkele aforismen uit het bundel "Weerlichtjes" van één van onze

Davidsfondsleden, Roland Leune, die uiteraard zelf de bespreking in goede banen zal leiden.
Enkele aforismen van Roland zijn terug te vinden op onze website, in het ‘Hoekje van Roland’ . Wij
wensen jullie alvast veel genot bij het lezen van deze levenswijsheden.

Luc Tuymans – 19 februari
Bezoek aan de retrospectieve in de Bozar
Iedereen kent de naam Luc Tuymans. Maar heeft u ooit een werk van
hem gezien ? De kans is groot dat het antwoord op deze vraag “neen” is.
Om dit hiaat in onze cultuur weg te werken, plannen we een bezoek met
gids aan de tentoonstelling Luc Tuymans “Retrospective” in de
Bozar op zaterdag 19 februari om 14.30 uur.
De kostprijs zal vastgelegd worden in functie van het aantal deelnemers
(max. 20 EUR voor inkom, gids en trein). Wie wil meegaan geeft een seintje op tel.nr. 053/66.10.43
(graag vóór 22 januari).
Met vriendelijke groeten van het bestuur
Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be
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