
                 
  

 www.vtbKultuur.be/damme          Met de steun van de stad Damme 

“Sprankelend” muzikaal spektakel met 

KLAPROOS ! 
Zaterdag 2 december 2017 – vanaf 18u30   

CC Rostune, Stationsstraat 13, Sijsele 
Deelnameprijs: €20 of  €15 voor leden vtbKultuur 

(lidmaatschap kan via cultuurpas: €10 op jaarbasis/gezin) 

Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 
 
Donkere dagen, lange nachten maar altijd een heldere ster in het duister: onze “afsluiter” om 
verwend te worden in ons warm knus nest van het CC. Rostune en dit voor een spotprijsje. Zeg nu 
zelf ! Breng gerust familie, vrienden en kennissen mee want alleen zo leert men  vtbKultuur 
DAMME kennen nl. “je bent erbij, je blijft erbij !” 

 Verwelkoming & sprankelend aperitief (een heerlijke kwaliteits-CAVA) met hartige 
bijtertjes aangeboden door het bestuur (van 18u30 tot 19u30) 
Ons gevarieerd aanbod van Damse e.a. bieren alsook onze gekende huiswijnen aan 
democratische prijs doen (zoals steeds) de rest en dit de ganse avond lang ! 

 Onthulling van ons wederom rijk gevuld jaarprogramma & jaarthema 2018   

 19u30-21u00: Muziek en Poëzie met “Klaproos”: Twee  jonge lieve meiden 

uit Vlaanderen (Leuven en Eeklo) brengen ons n.a.v. de herdenking 100 jaar ’14-’18 een 
intrigerende en ontroerende kijk op de impact die oorlog heeft op een mensenleven. 
Gevoelens van angst, pijn, verscheurdheid, liefde, gemis, moed en (wan)hoop delen zij 
in hun herkenbare mooie muziek met teksten om mee te volgen op scherm. Debbie 
Lambregts (meestergraad Musa) en Emma Coopman (klassieke zang), beiden van 
LUCA School of Arts zijn gewapend  met hun Vlaamse doedelzak, barokmusette, viool, 
gitaar, harp, diatonisch accordeon en zang. Zij verzorgen aldus een intieme 
akoestische set . Niet alleen over 100 jaar geleden maar eender welke oorlogsmisdaad 
(1861, 1940, 2001 )wordt bespeeld en bezongen. Liederen van Boudewijn de Groot (o.a. 
Meneer de President), Amatorski, The Levellers, Fun, John Lennon e.a. zijn de 
herkenbare ingrediënten…die vragen naar meer. Een zinvolle invulling van de avond in 
deze tijd van het jaar ? Wij dachten van wel ! 

 21u00: Gezellig samenzijn met creatief broodjesfestijn ! 

Niet wachten maar  zonder dralen aanmelden bij penningmeester Willy Soenens,  

willysoenens@telenet.be  of tel. 050 / 35 05 74 , met girering van het passend bedrag via rek. 
BE51 0000 2582 7662 van vtbKultuur DAMME.  Uiterste inschrijfdatum met betaling:  
24 november 2017. Let op memodatum bij betaling; na de inschrijfdatum worden onder geen 
beding annuleringen terugbetaald. 

Uitziend naar een fijne slotavond in 2017 namens het ganse bestuurs-team, 

Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
 
 
PS. Zie ook eens op onze webstek www.vtbKultuur.be/damme en bekijk foto’s van onze activiteiten. 
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