Leuven, 8 september 2016
Beste cultuurliefhebber,
Zoals elk jaar rond Leuven Kermis, blikken we vooruit naar onze najaarsactiviteiten.
Hierover dadelijk meer, maar eerst volgt een korte mededeling i.v.m. het jaarlijkse lidgeld.
Meestal wordt in de eerste circulaire na de zomervakantie gevraagd om dit te betalen.
Omwille van de 50e verjaardag van Kriterion, doen we dit nu niet.
Het lidmaatschap tijdens ons 50e jaar is gratis,
en loopt automatisch door tot 1 september 2017.
Zondag 25 september 2016: Recital “Aimez-vous Brahms?”
Voor de eerste activiteit van het nieuwe werkjaar zochten we onze inspiratie in de muziek:
Pianist Liebrecht Vanbeckevoort en klarinettist
Roeland Hendrikx, beiden inwoners van Herent,
vereeuwigen op hun nieuwe cd meesterwerken
uit het rijke Franse klarinetrepertoire, zoals de
sonates van Saint-Saëns en Poulenc, evenals
de sfeervolle Première Rapsodie van Debussy
en pareltjes van Chausson, Gaubert en Widor.
Tijdens hun recital stellen zij enkele werken
voor, samen met de beroemde tweede sonate
van Brahms, gecomponeerd toen hij in de herfst
van zijn leven verliefd werd op de warme
klarinetklanken.
Dit unieke concert vindt plaats in het prachtige kader van het salon op Den IJzerenberg.
We trekken op eigen kracht naar ginder (Brusselsesteenweg 131 te Winksele) en ontmoeten elkaar
om 14u45 in de foyer. Het concert start om 15 uur. Na afloop gaan we in groep iets drinken.
Ter plaatse is een beperkte (betalende) parking. De locatie is ook gemakkelijk bereikbaar per fiets of
met de bus (lijnen 351, 352, 358, 651). De haltes Ijzerenberg en Schoonzicht bevinden zich vlakbij.
De inschrijvingsprijs bedraagt 14 EUR per persoon, incl. het drankje achteraf.
Inschrijven kan tot 18 september via het strookje op p. 3.
Opgepast: de kaarten werden vooraf besteld, het aantal deelnemers is dus beperkt.
Je inschrijving is definitief na betaling. Snel inschrijven (en betalen) is dus de boodschap !

Zondag 23 oktober 2016: Voorstelling “Sherlock Holmes en de hond van de Baskervilles”
De Antwerpse theaters bieden ook dit jaar een breed gamma voorstellingen aan, waar ook groepen
welkom zijn. In oktober programmeert het Noordtheater deze klassieker, gebaseerd op het
gelijknamige boek van Sir Arthur Conan Doyle.
De hulp van Sherlock Holmes en zijn trouwe assistent dokter
Watson wordt ingeroepen vanwege een eeuwenoude legende
over een monsterachtige hond. Het spookachtige beest maakt
de heide van Dartmoor onveilig en lijkt het gemunt te hebben op
de familie Baskerville. Lukt het Holmes en Watson het geheim te
ontrafelen?
Tegelijkertijd is deze voorstelling een verhaal over acteren en
over de kracht van de suggestie. Het stuk speelt zich af in een
radiostudio, waar acteurs het bekendste verhaal van Arthur
Conan Doyle als hoorspel met gepaste klankeffecten opvoeren.
Maar er is meer aan de hand. De acteurs hebben namelijk zelf
iets op hun kerfstok.
Een thriller in een thriller dus, en dit in een ongebruikelijk decor.
We trekken op eigen kracht naar Antwerpen en ontmoeten elkaar om 14u45 in de foyer van het
theater (Sint-Nicolaasplaats 3-5 Antwerpen, dit is vlakbij het kruispunt van de Lange Nieuwstraat en
de Sint-Katelijnevest). De voorstelling start om 15 uur. Na afloop gaan we in groep iets drinken.
De inschrijvingsprijs bedraagt 13 EUR per persoon, incl. het drankje achteraf.
Inschrijven kan tot 5 oktober via het strookje op p 3.
Ook voor deze voorstelling werden de kaarten vooraf besteld, en is het aantal deelnemers beperkt.
Je inschrijving is definitief na betaling.

Winterprogramma 2016-2017
Inmiddels krijgt ons winterprogramma vaste vorm. Volgende activiteiten werden reeds vastgelegd.
De kaarten hebben we al ontvangen, dus deze activiteiten gaan zeker door.
- Op zondagnamiddag 20 november werd een tweede toneelvoorstelling gepland, eveneens in
Antwerpen. Theater Het Klokhuis programmeert dan De Lening.
- Reeds eerder kondigden we aan dat op vrijdagavond 9 december onze Jubileumviering
doorgaat in het KBC gebouw aan de Brusselsesteenweg in Leuven.
Alle afspraken i.v.m. sprekers, muzikanten, catering, … werden ondertussen vastgelegd.
- De ouders en grootouders onder ons stippen nu al vrijdagnamiddag 6 januari aan in hun agenda:
dan vindt immers onze traditionele kinder-winter-activiteit plaats.
Na het succes van de 2 voorgaande jaren kozen we opnieuw voor CC Zwaneberg in Heist-opden-Berg, voor de voorstelling Pinokkio door De Efteling Sprookjesmusical.
- Theater Elckerlyc in Antwerpen programmeert de prestigieuze productie Aspe 2 Het dodelijk
jubileum met Herbert Flack (als Hoofdinspecteur Van In) en andere bekende acteurs.
Wij bestelden kaarten voor de voorstelling van zondagnamiddag 22 januari.
- De Algemene Vergadering met aansluitende receptie, wordt dit werkjaar verschoven naar het
voorjaar. Juiste datum, locatie, en thema werden evenwel nog niet bepaald.
Voor al deze activiteiten kan je inschrijven via één van de volgende circulaires.

Tot 18 september sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be
Ondergetekende

............................................................................................. (naam + voornaam)

E-mail of telefoon- of gsm-nummer ………...........................................................
wenst in te schrijven voor “Aimez-vous Brahms?” in Den Ijzerenberg in Winksele op 25 september
voor ........……...…. personen x 14 EUR =

.....…..................................... EUR

Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven
Datum en handtekening:

……………………………………………………………

Tot 5 oktober sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be
Ondergetekende

............................................................................................. (naam + voornaam)

E-mail of telefoon- of gsm-nummer ………...........................................................
wenst in te schrijven voor de toneelvoorstelling “Sherlock Holmes en de hond van de Baskervilles”
in het Noordtheater in Antwerpen op 23 oktober
voor ........……...…. personen x 13 EUR =

.....…..................................... EUR

Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven
Datum en handtekening:

……………………………………………………………

