Leuven, 20 september 2021

Beste cultuurliefhebber,

Na een lange onderbreking (de langste in de inmiddels bijna 55-jarige geschiedenis van Kriterion)
pikken we de draad terug op. Onze laatste circulaire met aankondiging van activiteiten dateert van
17 februari 2020, dus ruim anderhalf jaar geleden. Op ons programma stonden toen een Algemene
Vergadering, een uitvoering van de Johannes Passion, en een Congowandeling. We mochten resp.
36, 29, en 42 inschrijvingen ontvangen, maar uiteindelijk diende alles te worden afgelast.

Maandagavond 18 oktober: Algemene Vergadering in het Boerenbondgebouw in Leuven
Als eerste activiteit na de onderbreking kozen we voor een Algemene Vergadering. Naar goede
gewoonte bevat deze een cultureel luik en een woordje van de voorzitter met toelichting over
verleden en toekomst, en sluiten we af met een (Corona-veilige) receptie.
Voor het culturele luik doen we beroep op een “oude bekende”: Jos Meersmans heeft naar
aanleiding van de 250e geboortedag van Beethoven (op 16 december 2020), een verteltheatershow
“Beethoven, de grote geweldenaar“ samengesteld, en zal deze voor ons brengen op zijn heel
eigen en persoonlijke wijze: boeiend, laagdrempelig, lichtvoetig, ontroerend, verrijkend … enkel in het
licht van twee spotjes en geïllustreerd met tal van korte muziekfragmenten.
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Tot 10 oktober sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be
Inschrijven kan ook via onze website www.kriterion.be
Ondergetekende

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

E-mail of telefoon- of gsm-nummer ………...........................................................
wenst in te schrijven voor de Algemene Vergadering in Leuven op 18 oktober
voor

........……...…. personen x 9 EUR = .....…..................................... EUR

Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven
Alle ingeschreven personen kunnen bij aankomst een geldig Europees Coronacertificaat
voorleggen (op smartphone of papier)
Datum en handtekening:

……………………………………………………………

In maart 1827 overlijdt Ludwig van Beethoven. De uitvaart was één van de meest memorabele
die Wenen ooit heeft meegemaakt. De scholen waren gesloten. Een menigte van wel
tienduizend zielen volgde het stoffelijk overschot. Onder hen Franz Schubert. Hij vertelt ons
wat hij weet over zijn idool, over zijn liefdes en zijn passies. Maar hij staat ook stil bij wat
Beethoven groot maakte: de verbijsterende vernieuwing van zijn muziek. En terwijl hij zelf
langzaam aftakelt aan syfilis en weet dat hem met zijn dertig levensjaren niet veel tijd meer
overblijft, beseft Schubert maar al te goed dat hij een dwerg zal blijven naast deze reus.
Het vervolg van dit verhaal kan je zelf vernemen op maandagavond 18 oktober.
We zijn dus te gast in de hoofdzetel van Boerenbond aan de Diestsevest 40 te Leuven.
Afspraak om 19u30 in de foyer.
Na een korte inleiding geven we het woord aan Jos Meersmans.
Omstreeks 21 uur is er een receptie met belegde mini-sandwiches.
Tijdens deze receptie zal onze voorzitter Jos Van Grunderbeeck terugblikken op een memorabele
periode en al een tipje van de sluier oplichten voor de toekomst.
We eindigen omstreeks 22u30.
Parkeren kan in de ondergrondse parking.
Bij aankomst word je verzocht je Europees Coronacertificaat te tonen (op smartphone of papier).
Meer details verneem je in de bevestigingsbrief.
De inschrijvingsprijs bedraagt 9 EUR.
Inschrijven kan tot 10 oktober via het strookje hierboven.

In september hebben we ook de gewoonte om je te vragen je lidmaatschap te vernieuwen.
Vermits er het afgelopen jaar geen activiteiten konden doorgaan
(en onze kas er goed voor staat, ook dit zal toegelicht worden door de voorzitter),
is het vanzelfsprekend dat we dit nogmaals overslaan.
Je lidmaatschap loopt dus automatisch door, al zeker tot 1 september 2022.

