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Beste Davidsfondsers,
In deze uitnodiging nodigen we jullie uit voor twee muzikale evenementen, beide klassiekers in
hun genre.

Arte Amanti
Vrijdag 17 april 2015 om 20 uur
Vrijdag 17 april organiseert Arte Amanti, in samenwerking met de
Cultuurdienst en het Davidsfonds zijn jaarlijkse concert in de SintAmanduskerk van Denderleeuw. Op het programma staat het
ARSYS SAXOFOON kwartet.
Zoals gewoonlijk wordt het concert ingeleid door een jong talent
(Mathilde Wauters) op harp.
Kaarten voor dit concert kunnen gereserveerd worden (telefonisch 053/66.10.43) of via e-mail. Ze
kosten 10 EUR (25 EUR voor een familiekaart). Na het concert wordt u een receptie aangeboden
in de zaal Breughel.

Musical ‘Sacco & Vanzetti’ - Donkmeer
Vrijdag 28 augustus 2015
De musicalvoorstellingen aan het Donkmeer zijn nu al 30 jaar een klassieker. Het script en de regie zijn zoals
gewoonlijk in handen van Frank Van Laecke, de muziek is van Dirk Brossé. Bij de cast vinden we bekende
namen als Jelle Cleymans, Hans Peter Janssens, Peter Van de Velde en Deborah De Ridder en uiteraard
tientallen vrijwilligers !
Het begin van de vorige eeuw. Nicola Sacco en Bartolomeo Vanzetti verlaten Italië en trekken
vol hoop naar Amerika. Het beloofde land verandert al snel in een hel. Er is geen werk en ze
zijn er niet welkom. Om hun wanhoop een stem te geven, sluiten ze zich aan bij een vreedzame
groep anarchisten.
De Amerikanen, met procureur Katzmann op kop, willen de Italianen weg uit hun land. Als er
op een dag een roofmoord wordt gepleegd, grijpt Katzmann zijn kans. Hij schuift de misdaad
in de schoenen van Sacco en Vanzetti. De rechtszaak is een regelrechte farce met intriges en
leugens. De twee Italianen worden ter dood veroordeeld.
Sacco’s geliefde Rosa schreeuwt tot op de laatste dag zijn onschuld uit. Zijn zoontje keert hem
de rug toe. En de wereld kijkt machteloos toe.
Wij hebben 50 tickets gereserveerd voor de voorstelling van vrijdag 28 augustus.
De prijs, vervoer met de bus inclusief, bedraagt 48 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 op de parking van de Stadionlaan om 19.30 uur.
Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur
Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

