
 

 

         
 
 
 

Leuven, 4 december 2017 
 
 
Beste cultuurliefhebber, 
 
 
Nu het jaar stilaan ten einde loopt, kijken we uit naar onze jaarlijkse kinderactiviteit. En met het 
nieuwe jaar in het verschiet, kijken we eveneens uit naar onze Algemene vergadering met 
aansluitende nieuwjaarsreceptie. 
 
 
Vrijdag 5 januari 2018: “Het strijkkwartet van Meneer Sax” in de Leuvense Stadsschouwburg  
 

Traditioneel organiseren we tijdens de kerstvakantie onze activiteit voor kinderen en kleinkinderen.  
Dit jaar is dat niet anders. Nadat we 3 maal te gast waren in Heist-op-den-Berg voor 3 kinder-
musicals, en we hiervoor mochten rekenen op een grote opkomst (meer dan 40 deelnemers), keren 
we dit jaar terug naar “huis” en kiezen we voor een voorstelling in de Leuvense Stadsschouwburg. 
 

Vandaag marcheren we als een fanfare! Dat 
klinkt feestelijk, maar hoe klinkt het als de 
fanfare moe is en geen zin meer heeft om te 
marcheren? Of als er een meisje uit de 
fanfare een liefdesbrief krijgt, en de anderen 
jaloers zijn? 
 

De fanfare speelt op het pleintje waar 
Meneer Sax woont. Wie hij is, merken we 
pas als de deur van zijn geheimzinnige 
huisje eindelijk open gaat.  
 

Deze voorstelling wordt  een meeslepende 
optocht van met veel humor, en met muziek 
van o.a. Ligeti, Ravel, Bach, en Rossini. 

 
We trekken op eigen kracht naar de Leuvense Stadsschouwburg en ontmoeten elkaar om 14u45 in 
de inkomhal. Daar worden de tickets (genummerde plaatsen) overhandigd. 
De voorstelling start om 15 uur. Na afloop gaan we samen iets drinken in de foyer ter plaatse. 
 

De inschrijvingsprijs bedraagt 15 EUR per persoon, incl. het drankje achteraf. 
Inschrijven kan tot 20 december 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 ! 
 



 

 

Maandag 5 februari 2017: Jaarlijkse Algemene Vergadering met Dries Delrue 
 

Eveneens naar jaarlijkse traditie organiseren we tijdens de eerste weken van het nieuwe jaar onze 
Algemene Vergadering. Vorig jaar gebeurde dit uitzonderlijk niet, omwille van onze Jubileumviering 
met receptie één maand eerder. Dit jaar knopen we echter terug aan met het verleden. 
 

Voor de muzikale bijdrage kiezen we opnieuw voor een nieuwe naam, nl. Dries Delrue . En omdat 
er nog andere dan klassieke muziek bestaat, zal hij ons inwijden in de nog onbekende geheimen 
van het Franse Chanson. 
 

 
 

Dries Delrue, gepensioneerde Boerenbond-collega, volgt reeds vanaf zijn jeugd al wat 
beweegt inzake Vlaamse en Franse luisterliedjes, in Frankrijk “chansons” genoemd. In 
radioprogramma’s, boeken en tijdschriften vond hij stilaan voldoende materiaal om zelf ook 
luisterlezingen te geven. Bovendien werkte hij vaak mee aan artikels in gespecialiseerde 
tijdschriften en aan radioprogramma’s over chansons op Radio 1 en Klara. 
 

Het chanson slaagt erin tekst en muziek op een unieke wijze te verenigen. De Fransen zijn 
meesters in het genre! Iedereen kent Brassens en velen ook Barbara. Ferré volgt reeds op 
een afstand en Fanon of Leprest klinken al helemaal vreemd in onze oren.  
 

Niet alleen Frankrijk, maar ook België en Canada hebben bekende chansonniers en 
chansonnières voortgebracht. Denk maar aan Brel. 
 

Aan de hand van een 15-tal chansons maken we via woord, beeld en klank kennis met het 
chanson van vroeger en nu. Daarbij krijgen we een kopie van de teksten, zodat ze 
makkelijker te begrijpen zijn. 
 

We zijn te gast in de hoofdzetel van Boerenbond aan de Diestsevest 40 te Leuven.  
Afspraak om 19u30 in de foyer.  
 

Na een inleiding brengt Dries Delrue zijn verhaal over het Franse chanson. 
 

Daarna zijn we verheugd om jullie in primeur te laten kennis maken met onze gloednieuwe website. 
Deze zal worden gepresenteerd door onze webmaster Marc Peetermans. 
 

Aansluitend is er een receptie met belegde mini-sandwiches. Tijdens deze receptie zal ook onze 
voorzitter even het woord nemen, en naar aloude traditie een overzicht geven van het voorbije jaar, 
en een vooruitblik op het volgende. 
 

Het einde is voorzien omstreeks 22u30.  
 

Parkeren kan in de ondergrondse parking. Meer details verneem je in de bevestigingsbrief.  
 

De inschrijvingsprijs bedraagt 7 EUR. Inschrijven kan tot 20 januari via het strookje op p. 3. 



 

 

 

Ons voorjaarsprogramma krijgt verder vorm. Volgende activiteiten liggen al vast: 
 

Op dinsdagavond 27 maart in het Boerenbondgebouw in Leuven zal Guido 
Gryseels, directeur van het Afrikamuseum in Tervuren, ons meer vertellen over 
het museum en de wetenschappelijke werking ervan. 
 

Onze eerste daguitstap van het jaar brengt ons op zaterdag 14 april naar Eupen. 
Voor de voorbereiding en begeleiding mochten we rekenen op Joseph Weber, 
voormalig regiodirecteur van ABB/KBC Eupen. 
 

Noteer alvast deze data in je agenda ! 
 

 
 
 
 

Tot 20 december 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 voorstelling “Het strijkkwartet van Meneer Sax” in Leuven op 5 januari 
 

voor ........…….......... volwassenen    +    ............……... kinderen         
 
totaal ........……...…. personen x 15 EUR =  .....…..................................... EUR 

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

Tot 20 januari 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 Algemene Vergadering in Leuven op 5 februari 

 
voor ........……...…. personen x 7 EUR =  .....…..................................... EUR 

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