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Beste Davidsfondsleden en vooral cultuurliefhebbers, 
 
Corona legt onze activiteiten dan wel stil, maar enkele van onze bestuursleden zijn op zoek 
gegaan naar alternatieven in de cultuursector op het internet.  
 
Hierbij krijgen jullie tal van tips, voor u thuis gebracht en dit geheel gratis online. Omdat 
men door de bomen het bos niet meer ziet, heeft Rudy er alvast enkele belangrijke 
suggesties aan toegevoegd: 
 
Voor de operaliefhebbers: 
 

• Elke avond doorlopend vanaf 18.30 uur kan je tot ‘s morgensvroeg een opera uit het 
rijke repertoire van de Metropolitan Opera te New York bekijken. Hier zijn de beste 
zangers ter wereld aan het werk van Anna Netrebko tot Renée Fleming en Roberto 
Alagna …op het programma klassieke opera’s van Verdi, Puccini, Donizetti, Mozart, 
Wagner. Het zijn de captaties die men ook in ‘Opera in de cinema’ ziet. Allemaal 
producties van de laatste 14 jaar. Kijk op www.metopera.org. 
 

• Op de website van de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel zijn er zeven 
voorstellingen online te bekijken met o.a. Aïda van Verdi en Lucio Silla van Mozart, 
maar mijn voorkeur gaat uit naar ‘La Gioconda’ van Ponchielli. Kijk op 
www.demunt.be. 

 

•  De Europese website Operavision biedt meer dan dertig voorstellingen aan uit de 
diverse Europese operahuizen. De moeite waard, met o.a. Don Giovanni van 
Mozart en niet te vergeten ‘Rusalka’ van Opera Ballet Vlaanderen. Voor elk wat 
wils. Kijk op www.operavision.eu. 

 
Voor de toneelliefhebbers: 
 

• Bekijk gratis opnames van straffe podiumvoorstellingen voor jong en oud. Elke dag 
komen er nieuwe bij. Via Podium Aan Huis bundelen gezelschappen, kunst- en 
cultuurhuizen virtueel de krachten om jou te blijven ontroeren en ontspannen. Door 
de coronacrisis is de magie van de live beleving even onbereikbaar. Geen nood, want 
als de zalen moeten sluiten, dan komt de voorstelling gewoon naar je toe. Veel 
kijkplezier! Bijna honderd voorstellingen theater, muziektheater, dans, … 
 
Niet te missen ‘Poepsimpel’ van Compagnie Cecilia en ‘Deurdedeurdeur’ van 
Skagen. Geniet ervan op www.podiumaanhuis.be. 

 
Voor concertliefhebbers: 
 

• Een fantastische website met meer dan 600 voorstellingen van opera, klassieke 
concerten, ballet, musical maar ook Joan Baez, Iggy Pop, Katie Melua…  
 
Er een paar uitnemen o.a. in het Beethovenjaar vele opnames van legendarische 
dirigenten en orkesten. Met de Paasperiode staat er nog het Passieverhaal met de 
Mattheuspassie van Bach in een regie van Romeo Castellucci. Ook de opera ‘Les 
Contes d’Hoffmann’ van Jacques Offenbach vanuit de Munt is een sterke aanrader 
ook voor niet operaliefhebbers. Kijk op www.arte.tv.  
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Voor podcastliefhebbers: 
 

• Podcasts zijn radiouitzendingen in audio dus die u kan herbeluisteren. Hier wil ik 
voornamelijk onze klassieke Vlaamse zender Klara vermelden. Wie nog niet naar de 
podcast van ‘De Bourgondiers’ van Bart van Loo heeft geluisterd is een 
cultuuranalfabeet. Deze is ondertussen al 700.000 keer beluisterd. In het 
Beethovenjaar is de podcast ‘Beethoven’ door Jan Caeyers de moeite waard. Niet te 
vergeten Johan Op de Beeck (later bij ons te gast) met ‘De Zonnekoning’ en ‘Het 
hart van Napoleon’. Dus afstemmen op klara.be. 

 

• Op radio 1, na het nieuws van 22 uur, brengt Zandman bijzondere podcasts, nieuwe 
kortverhalen, pareltjes uit het VRT-archief of verhalen die gewoon verteld moeten 
worden, met o.a. Jan Decleir, Hilde Van Mieghem, Els Dottermans, Josse De Pauw, 
…  Ook te beluisteren via www.radio1.be  

 
Voor museumliefhebbers : 
 

• De link artsandculture.google.com/ kan je uren onderhouden met een virtuele reis 
door de voornaamste musea van de wereld. Er is  altijd iets nieuw te ontdekken. Hier 
zullen jullie al een flinke boterham aan hebben. 
 

• Wie de tentoonstelling van Jan Van Eyck heeft gemist in Gent, kan hier een virtuele 
rondleiding bekijken. 

 

• Nog enkele andere museumtips van Raymond : Kunstmuseum in Den Haag 
www.kunstmuseum.nl – Stichting IJsberg in Damme www.stichtingijsberg.be – 
fotomuseum Antwerpen www.fomu.be – S.M.A.K. te Gent www.smak.be –  
Hermitage in Amsterdan www.hermitage.nl – Museum Voorlinden nabij Den Haag 
www.voorlinden.nl. 

 
Voor boekenliefhebbers 
 

• Lees of herlees een boek dat je ooit opzij hebt gelegd voor rustiger tijden. De 
bibliotheek is gesloten tot zondag 3 mei.  Reeds vanaf 3 april heeft de bibliotheek een 
afhaalpunt voor de leden die in Denderleeuw wonen. Je reserveert maximum 10 
materialen via bibliotheek@denderleeuw.be met vermelding van jouw voornaam, 
familienaam, adres en telefoonnummer.  Na bevestiging van jouw e-mail, kun je het 
pakket ophalen van maandag tot vrijdag tussen 14:00 u en 16:00 u.  

 

• Sommige e-books kan je gratis bestellen www.kobo.com . 
 

• Enkele recente boekentips van Rudy, mocht je niet kunnen kiezen : De avond is 
ongemak (Marieke Lucas Rijneveld) – De zwarte schuur (Oek de Jong) – Hotel 
Europa (Ilja Leonard Pfeiffer) - of in het lichtere genre de succesreeks van Lucinda 
Riley ‘De zeven zussen’.  

 
 
Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur en met dank aan Rudy en Raymond voor de 
tips.  
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Als toemaatje krijgen jullie er nog een gedicht bij 
 
 
 
 
 

Warmte 

De morgenlucht koud en kil  
april voor iets  

terug d ‘eerste lentezon 
wég ‘t ongestoorde veilige leven 

vlucht naar binnen 
sluit ramen deuren 
alleen in mijn kot 

quarantaineplicht vervuld. 
Open haard ‘s avonds dan maar aan 

de vlammen dansen 
vuur licht warmte 
uit oeroude tijden. 

Lijf en leden opgewarmd 
maar wat met dat hart 

hart hunkerend naar huidwarmte 
huidwarmte der geliefden groot en klein 

geliefden zo onbereikbaar ver. 

(Nera Redant) 
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