Leuven, 16 mei 2022
Beste cultuurliefhebber,
Via deze circulaire bieden we jullie 2 activiteiten aan: een buitenkansje voor wie Wouter Deprez nog
eens graag aan het werk wil zien, en een daguitstap naar Oostende.

Vrijdag 3 juni 2022: “Speech” door Wouter Deprez in de Leuvense Stadsschouwburg
Wellicht herinner je je nog dat Kriterion deelname aan deze activiteit organiseerde op 20 december
2021. Maar omwille van Corona dienden alle voorstellingen van 2021 te worden uitgesteld.
“Onze” voorstelling werd verplaatst naar vrijdag 3 juni 2022. Deze is inmiddels helemaal uitverkocht.
Een aantal inschrijvers van 20 december is echter verhinderd op 3 juni.
Hun kaarten (van Rang 1) zijn nu terug beschikbaar, zolang de voorraad strekt.
Een unieke kans dus om Wouter Deprez alsnog aan het werk te zien met zijn voorstelling “Speech”,
op zijn eigen, eigenaardige, eigenzinnige, eigenwijze, eigen… wijze.
Wat heeft Wouter na al die jaren
begrepen van het instrument waar hij
mee werkt? Wat doet hem lachen in
taal? Wat ontroert Wouter in taal, nog
meer dan vroeger? Welke dringende
aanpassingen in taal wil Wouter
doorvoeren? En waarom worden
vraagtekens zo vaak gebruikt om u
nieuwsgierig te maken?
Deze voorstelling is een ode, een
liefdesverklaring, een aanklacht. Ze is
een samenzwering en een revolutionair
congres dat jong en oud zal verzoenen.
En misschien zelfs man en vrouw.
We ontmoeten elkaar in de inkomhal om 19u45. Daar worden de tickets overhandigd (genummerde
plaatsen).
De voorstelling start om 20 uur. Na afloop gaan we samen iets drinken in de foyer ter plaatse.
De inschrijvingsprijs bedraagt 29 EUR, incl. het drankje achteraf.
Inschrijven kan tot 28 mei, zolang de voorraad strekt, via het strookje op blz. 3.
Het aantal deelnemers voor deze activiteit is dus beperkt, je inschrijving is definitief na betaling.

Zaterdag 18 juni 2022: Daguitstap naar Oostende
Voor onze tweede daguitstap van het jaar kozen we als thema Ensor, en trekken we naar Oostende.
En om de files te vermijden, doen we dit per trein.
Voor wie het wenst, voorzien we begeleiding vanuit Leuven Station.
Na een kopje koffie of thee met cake, bezoeken we in de voormiddag het Ensorhuis.
In de namiddag staat een Ensor-wandeling gepland, beide onder begeleiding van ervaren gidsen.
Mogelijk bezocht je het Ensorhuis (Ensormuseum) al eerder, maar dit werd inmiddels uitgebreid en
helemaal vernieuwd.
Een aanpalend pand werd in 2016 aangekocht en dient als uitbreiding van het heringerichte
Ensorhuis met de inrichting van een bezoekerscentrum. Er werd een nieuw concept
uitgewerkt voor het geheel, waarbij de panden werden omgebouwd tot een interactief
belevingscentrum. Het vernieuwde Ensorhuis opende op 14 juli 2020 en omvat 5 ruimtes in
Ensoriaanse sfeer. Dankzij het authentieke meubilair, de reproducties op ware grootte en
kleine documentaire-presentaties beleeft men de werk- en leefruimte van de kunstenaar op
een unieke wijze.

De Ensor-wandeling focust op Oostendes meest bekende kunstenaar. We volgen zijn leven
en werk via zijn favoriete plaatsen in de binnenstad.
We maken dus de verplaatsing op eigen kracht.
Voor wie het wenst is er begeleiding voorzien vanuit het station van Leuven.
Afspraak hiervoor om 7u20 in het station. Ieder koopt zijn eigen kaartje.
De trein naar Oostende vertrekt om 7u33 en komt aan om 9u14.
Ons programma ziet er verder als volgt uit:
9u45 Afspraak voor koffie met cake in restaurant Benny (Vlaanderenstraat 13),
gelegen op 1 km wandelafstand van het station en 70 meter van het Ensorhuis.
10u15 Start van het geleid bezoek aan het Ensorhuis
12u00 Middagmaal op eigen initiatief. In de onmiddellijke omgeving bevinden zich diverse
restaurants van uiteenlopende types en prijsklassen.
14u00 Afspraak aan het Ensorhuis voor de Ensor-wandeling.
16u00 Einde van de wandeling in de buurt van het station.
Verplaatsing op eigen kracht terug naar huis.
Voor wie het wenst is er begeleiding voorzien op de trein Oostende-Leuven.
De inschrijvingsprijs bedraagt 27 EUR per persoon.
Personen met een Museumpas krijgen 8 EUR korting en betalen dus 19 EUR.
Inschrijven kan via het strookje op p. 3, uiterlijk tot 8 juni.
Om praktische redenen is de groep beperkt tot 20 personen. Je inschrijving is definitief na betaling.

Tot 28 mei 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 voorstelling “Speech” door Wouter Deprez in Leuven op 3 juni
voor

........……...…. personen

x 29 EUR

=

.....…......... EUR

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

……………………………………………………………

Tot 8 juni 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 daguitstap naar Oostende op zaterdag 18 juni
voor

........……...…. personen zonder Museumpas x 27 EUR

+

........……...…. personen met Museumpas

=

x 19 EUR

.....…......... EUR

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

