Leuven, 28 september 2017
Beste cultuurliefhebber,
De daguitstap naar Breda vorige zaterdag was de officiële afsluiter van ons zomerseizoen.
Inmiddels kreeg ook het programma van ons winterseizoen vaste vorm, met één activiteit in elke
maand en veel variatie, m.a.w. voor elk wat wils.
Maar september betekent ook het begin van een nieuw werkjaar, waarbij we je vragen om het
jaarlijks lidgeld te betalen. Bedragen en werkwijze blijven nog steeds ongewijzigd:

- Je wenst de circulaires te ontvangen via e-mail: lidmaatschapsbijdrage = 8 EUR.
- Je wenst de circulaires te ontvangen via brief op thuisadres: lidmaatschapsbijdrage = 10 EUR.
Wens je je lidmaatschap te vernieuwen, stort dan 8 of 10 EUR op rek.nr. BE77 7390 0930 6442
van “Kriterion” te Leuven. Zo blijf je zeker van een vlotte ontvangst van de circulaires.

Winterprogramma 2017-2018
Volgende data en activiteiten werden reeds vastgelegd:
-

Op zondag 22 oktober start ons winterseizoen in Antwerpen met het theaterstuk “Vier zusters”.

-

Op zondag 19 november gaan we naar de voorstelling “Toon, Liedjesman” in CC Minnepoort
te Leuven, waar Maurice Hermans een muzikale hommage brengt aan zijn vader Toon.

-

Op zondag 10 december trekken we opnieuw naar Antwerpen voor “Bomans Binnenpretjes”
met een terugblik op het oeuvre van een ander Groot Woord Kunstenaar. We sluiten af met
koffie en taart.

Voor bovenstaande activiteiten kan je inschrijven verder in deze circulaire.
-

Voor de kinderactiviteit kozen we dit jaar voor de voorstelling “Het strijkkwartet van Meneer
Sax” in de Leuvense Stadsschouwburg op vrijdagnamiddag 5 januari.

-

Voor onze Algemene Vergadering annex Nieuwjaarsreceptie keren we terug naar de oude
formule: deze vindt plaats op maandag 5 februari in het Boerenbondgebouw in Leuven, met een
bijdrage over het Franse Chanson door Dries Delrue.

Zondag 22 oktober 2017: Theatervoorstelling “Vier Zusters” in Antwerpen
We trekken dus naar Antwerpen, meer bepaald naar het Noordtheater in het centrum van ’t Stad,
voor de voorstelling “Vier Zusters, over het leven dat voorbijtrekt”.
Marie, Lies, Martha en Vera, de vier zusters, verhalen
flarden uit hun leven in een collage van situaties en
herinneringen. Soms erg herkenbaar, dan weer vreemd
en hilarisch. Soms aangrijpend en dan weer komisch.
Het begint met de vier zussen die samen op reis gaan
naar Venetië om er champagne te drinken op “de
borstkanker” van Marie en het eindigt met de
groeipijnen van de jongste, Lies.
Daartussen zitten het overlijden van hun vader met de
noodzakelijke opruiming van het ouderlijke huis, en nog
heel wat andere situaties, die zo uit het leven gegrepen
zijn.

We ontmoeten elkaar om 14u45 in de foyer van het theater, waar de kaarten worden overhandigd
(genummerde plaatsen). De voorstelling start om 15 uur. Nadien gaan we samen iets drinken in de
cafetaria ter plaatse, de gezelligste van alle theaters in Antwerpen.
De inschrijvingsprijs bedraagt 15 EUR per persoon, incl. het drankje achteraf.
Inschrijven kan tot 12 oktober via het strookje hieronder.
Voor deze activiteit werden de kaarten vooraf besteld en is het aantal deelnemers dus beperkt.
Je inschrijving is definitief na betaling.

Tot 12 oktober 2017 sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be
Ondergetekende (naam + voornaam)

.................................................................................

E-mail of telefoon- of gsm-nummer

………………...........................................................

wenst kaarten te bestellen voor “Vier Zusters, over het leven dat voorbijtrekt” op zondag 22 oktober
voor ........……...…. personen x 15 EUR =

.....…......... EUR.

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

Zondag 19 november 2017: Muzikale voorstelling “Toon, Liedjesman” in Leuven
Dit keer blijven we in Leuven, meer bepaald in CC Minnepoort, voor, zoals zij het omschrijven
“een luchtig, lief, eigentijds, vrolijk programma met muziek, poëzie, verhalen en liedjes
rondom Nederlands grootste theaterpersoonlijkheid: Toon Hermans.”

Met een vijfmansorkest en drie jonge talenten reist Maurice
Hermans langs Nederlandse en Vlaamse theaters - dé ideale
spelomgeving voor het intieme programma waarin Toon en
zoon zulke belangrijke rollen spelen.
Maurice Hermans: ,,We brengen nooit eerder gezongen werk,
soms door mijzelf bewerkt, dat soms nog hartstikke actueel is.
Balletje, balletje bijvoorbeeld uit 1944, waarin Toon al over de
verruwing in het voetbal zingt.”
Tegelijk is er, vanzelfsprekend,
ook het bekende oeuvre. Een
ballonnetje, Hoedje van stro,
Vader gaat op stap, Kuieren,
Méditerranée, 24 rozen en zijn
heerlijke kolderliedjes, zoals
Notte Belle Margarinetta.
Over de liedjes en gedichtjes van zijn vader spreekt Maurice
Hermans met de diepste bewondering. ”Mijn vader was de
predikant van geloof, hoop en liefde; dat waren de thema’s in zijn
werk. Zijn liedjes zijn nog steeds juweeltjes, hebben de tijd
doorstaan. Als Toon over december zong, dan wás het koud."

We ontmoeten elkaar om 14u45 in de foyer van het theater, waar de kaarten overhandigd worden
(genummerde plaatsen van Rang 1). De voorstelling start om 15 uur. Nadien gaan we samen iets
drinken in een drankgelegenheid in de buurt.
De inschrijvingsprijs bedraagt 17 EUR per persoon, incl. het drankje achteraf.
Inschrijven kan tot 31 oktober via het strookje hieronder.
Ook voor deze activiteit werden de kaarten vooraf besteld en is het aantal deelnemers dus beperkt.
Je inschrijving is definitief na betaling.

Tot 31 oktober 2017 sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be
Ondergetekende (naam + voornaam)

.................................................................................

E-mail of telefoon- of gsm-nummer

………………...........................................................

wenst kaarten te bestellen voor “Toon, Liedjesman” op zondag 19 november
voor ........……...…. personen x 17 EUR =

.....…......... EUR.

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

Zondag 10 december 2017: Voorstelling “Bomans Binnenpretjes” in Antwerpen
Voor onze laatste activiteit van 2017 trekken we opnieuw naar Antwerpen, waar Kunstencentrum
Vlaams Fruit in Theater ’t Klokhuis “Bomans Binnenpretjes” programmeert.

Erik Van Herreweghe is een rasacteur bekend van film, televisie en theater.
In Bomans Binnenpretjes zet hij de teksten van Godfried Bomans geheel
naar zijn eigen hand. Liefhebbers van mooi, poëtisch taalgebruik kunnen bij
deze lezing hun hartje ophalen !

We ontmoeten elkaar om 14u45 in de foyer
van het theater, waar de kaarten worden
overhandigd.
De voorstelling start om 15 uur.
Nadien staan de koffie en de taart klaar in de
cafetaria ter plaatse.
De inschrijvingsprijs bedraagt 19 EUR per persoon, incl. koffie en taart achteraf.
Inschrijven kan tot 20 november via het strookje hieronder.
En ook voor deze activiteit werden de kaarten vooraf besteld en is het aantal deelnemers beperkt.
Je inschrijving is definitief na betaling.

Tot 20 november 2017 sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be
Ondergetekende (naam + voornaam)

.................................................................................

E-mail of telefoon- of gsm-nummer

………………...........................................................

wenst kaarten te bestellen voor “Bomans Binnenpretjes” op zondag 10 december
voor ........……...…. personen x 19 EUR =

.....…......... EUR.

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

