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Beste Davidsfondsers, vrienden,  

Graag nodigen we jullie uit voor 2 muzikale evenementen waar we al een lange traditie mee hebben en 

voor een wandeling in Elsene ! 

Festivaria 

vrijdag 26 augustus 2022 

In de zomer van 2022 neemt Festivaria je mee naar het swingende Hollywood van de jaren ’20. 

 

Maak kennis met Don Lockwood en Lina Lamont, twee supersterren van de stomme 

film. Volgens de studio een dolverliefd koppel, gewoon goeie vrienden volgens Don. Ze 

spelen de ene succesproductie na de andere. Totdat de geluidsfilm z’n intrede doet. 

Diva Lina blijkt een vreselijke stem te hebben. Kathy Selden – het échte lief van Don – 

mag haar in het grootste geheim dubben. De jaloezie stijgt ten top. Kan Lina het hart 

van Don alsnog veroveren? Blijft ze een vedette of valt ze live door de mand? 

Singin’ in the Rain is gekroond tot beste muziekfilm ooit. De musicalbewerking van de film is dan ook een 

feest voor het oog en het oor. 

 

De prijs, vervoer met de bus inclusief, bedraagt 58 EUR. Wie wenst 

mee te gaan, mailt of belt naar Frank en Els De Saedeleer – Van Cauter 

(tel. 053/66.10.43) en schrijft daarna het passende bedrag over op 

rek.nr. BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw.   

De voorstelling begint om 21 uur. We vertrekken in Denderleeuw om 

19.30 uur (de vertrekplaats wordt later meegedeeld). 

Denderleeuw

Jaargang 110 
Maart 2022 
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Vrijdag 29 april 

Ivan Karizna (cello) 

Ook met het kamermuziekfestival Arte Amanti  kunnen we terugblikken 

op een lange traditie.  

Op het programma staat Ivan Karizna (cello). Ivan Karizna komt uit een 

muzikale familie en begon op 5-jarige leeftijd cello te studeren.  

Ivan won de derde prijs op de 14e Internationale Tchaikovsky Competitie 

in 2011 en de eerste prijs op de Internationale Umanitaria Competitie in 

Milaan in 2015 alsook in de Luis Sigall Competitie in Chili in 2016. In 2017 

verwierf hij de vijfde prijs in de prestigieuze Koningin Elisabeth Wedstrijd.  

Zoals gebruikelijk wordt het voorprogramma verzorgd door jonge 

talenten : Andreas Vromant (tenor) en Tijs De Muynck (gitaar). 

Het concert heeft plaats op vrijdag 29 april, om 20 uur, in de Sint-Pietersbandenkerk van Welle.  

De prijs bedraagt 12 EUR voor leden van het Davidsfonds. Je kan kaarten bestellen via e-mail 

(info@davidsfondsdenderleeuw.be). Je kan betalen via overschrijving op rek.nr BE48 4344 1685 0127 van 

Davidsfonds Denderleeuw.  

Na het concert ben je welkom in het parochiecentrum van de Sint-Pietersbanden kerk om bij een drankje 

even na te praten met de muzikanten. 

 

Zondag 8 mei 

Dwars door Elsene 

In Brussel valt altijd wel iets te ontdekken.  Dit jaar kiezen we voor een wandeling in één van de centrale 

gemeenten van de Brusselse agglomeratie.  

Met bijna 100.000 Elsenaren op amper 6 km² behoort Elsene tot de dichtstbevolkte gemeenten van het 

land. Toch kom je op de wandeling nooit in ademnood. Van de Naamsepoort tot de Terkamerenabdij, 

langs Matonge en Flagey, volgen we de historische ontwikkeling op de voet. We staan stil zowel bij het 

rijke bouwkundige erfgoed als bij de al even breed geschakeerde sociale diversiteit. Onderweg 

ontmoeten we Audrey Hepburn, Tijl Uilenspiegel, de operadiva Maria Malibran en vele anderen. 

We gaan met de trein naar Brussel en wandelen naar de Naamsepoort. Onder leiding van gids Stefan Van 

Camp maken we een wandeling van een 5-tal kilometer. Onderweg voorzien we een koffiepauze.  Na de 

wandeling keren we met de metro terug naar het Centraal Station. Het vertrekuur (rond 13.00 uur) wordt 

later meegedeeld.  

De prijs voor deelname bedraagt 22 EUR (trein H/T naar Brussel, gids, headset, verzekering, metro T en 

drankje).  Inschrijven kan via mail (info@davidsfondsdenderleeuw.be) of telefonisch (0477 688 760). Je 

kan betalen via overschrijving op rek.nr BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw.  

  

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 
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