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Beste Davidsfondsers, 

 

De inschrijvingen voor het bezoek aan de windmolenparken op de Noordzee zijn afgesloten.  Wie nog 

interesse heeft voor een plaats op de reservelijst, mag het ons uiteraard nog laten weten. We hebben echter 

alweer iets nieuws in het vooruitzicht.  

 

Zaterdag 28 maart om 20 uur 

Sint-Pietersbandenkerk in Welle 

Arte Amanti is aan zijn elfde jaargang toe, waarmee het ook voor ons een “klassieker” is geworden. Dit 

festival brengt kamermuziek met artiesten van internationaal niveau op plaatsen waar hiervoor normaal geen 

aanbod is.  Arte Amanti werkt hiervoor samen met lokale partners : de cultuurdienst van de gemeente en de 

Davidsfondsafdelingen van Denderleeuw en Welle.  

Na het succesvolle concert met Liebrecht van Bekkevoort van vorig jaar kunnen we jullie een nieuwe 

topaffiche aanbieden : niet één maar twee laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd.  

Artiom Shishkov 
behaalde in 2012 een 6e prijs in de Koningin Elisabeth Wedstrijd voor Viool 

 

Ivan Karizna 
behaalde in 2015 een 5e prijs in de Koningin Elisabeth Wedstrijd voor Cello 

 

Zij brengen werken voor viool en cello van Zoltan Kodaly, Maurice Ravel en Bohuslav Martinu.  

Yunah Proost opent, als uitzonderlijk Jong Talent met enkele solo-werken voor cello.  

Het concert heeft plaats op zaterdag 28 maart, om 20 uur, in de Sint-Pietersbanden kerk  (Welleplein 27, 9473 

Welle). Er wordt een projectie op groot scherm voorzien, zodat iedereen zowel auditief als visueel van het 

concert kan genieten.  

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 voor een receptie in het parochiecentrum van de Sint-

Pietersbanden kerk. 

 

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

Denderleeuw 
Jaargang 108 

Maart 2020 
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