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Beste Davidsfondsers,  

 

Graag nodigen we jullie uit voor onze volgende activiteiten.  

 

De schoonheid van Art Nouveau  
Vrijdag 8 maart om 20.00 uur in het Kasteeltje 

 
Vanaf 2003 bezocht Jozef De Craecker, onze ere-voorzitter, heel wat art nouveau gebouwen 

in binnen- en buitenland.  Hij werd er door gefascineerd en maakte een massa foto’s. Het 

gebruik van de digitale fotografie viel daarbij als een geschenk uit de hemel! Van die 

opnamen maakte hij Power Point Presentaties met als titel : “De schoonheid van Art 

Nouveau”. 

 

Hij projecteert die op vrijdag 8 maart 2013 om 20u. in de parketzaal van het Kasteeltje aan 

het Stationsplein van Denderleeuw.  

 

Voor Vlaanderen komen aan de beurt : Antwerpen, 

Gent, Eeklo, Onze-Lieve-Vrouw-Waver en Blankenberge. Voor Wallonië 

: Luik, Namen en Doornik. Brussel zal uiteraard niet ontbreken!  

 

Van het buitenland zijn er beelden van : Metz, Nancy en Mers-Les-Bains, 

Den Haag en Amsterdam, Barcelona en Palma, Bad Nauheim, Bad 

Wildungen en Traben-Trarbach.  

 

De inkom is gratis. Na de voordracht bieden we u, met de steun van 

Brouwerij Lindemans, graag een drankje aan. 

 

 

 

Literaire avond  

vrijdag 22 maart om 20 uur in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek 
 

Als laatste boek voor dit seizoen kozen we voor Joe Speedboot, de vierde roman van Tom Wieringa. Het 

boek dateert van 2005 en werd destijds genomineerd voor de AKO literatuurprijs en de Gouden Uil. Joe 

Speedboot is een roman over liefde en rivaliteit, over een verlosser zonder belofte en een heroïsche odyssee.  

 

Klassiek concert – Revue Blanche Trio 

Zaterdag 16 maart om 20 uur in de Sint-Amanduskerk van Denderleeuw 
 

Voor het vierde jaar op rij is Denderleeuw één van de gastgemeenten van het Arte Amanti Kamermuziekfestival.  

Het Revue Blanche trio bestaat uit Anouk Sturtewagen (harp), Annemie Peeters (fluit)  en Kris Hellemans 

(altviool). Alle drie zijn zij solist bij het Symfonie orkest van Vlaanderen. Op het programma staat o.a. de sonate 

van Claude Debussy, Sonatine van Maurice Ravel, Jacques  Ibert en Arnold Bax. De harp krijgt bij de uitvoering 

een centrale plaats. 

 

Dit concert wordt georganiseerd door de Dienst Cultuur in samenwerking met Davidsfonds Denderleeuw. 

Kaarten kosten 12 EUR (10 EUR voor -18 en 65+, 25 EUR voor een gezinskaart) en kunnen besteld worden op 

tel.nr 053/66.10.43 of via e-mail (info@davidsfondsdenderleeuw.be).  Na uw telefoontje schrijft u het gepaste 

bedrag over op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. 

 

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

Denderleeuw 
Jaargang 101 

Februari 2013 
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