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SPECIALE EDITIE                 

UITZONDERLIJK : DE WERELDBEROEMDE “LAKATOS” 
komt naar Strombeek-Bever op zondag 18 juni 2017.

De Hongaars-Belgische sterviolist woont al meer dan 25 jaar in ons land en is de directe nazaat van de ver-
maarde Bihari-dynastie van Hongaarse zigeunerviolisten.
Sinds het succes van zijn debuut in 1998, heeft hij een unieke stijl ontwikkeld uit een mengeling van Hon-
gaarse zigeunermuziek, klassieke muziek en jazzelementen. Hij toert met zijn ensemble de hele wereld rond 
en speelt op de grootste festivals en in de meest prestigieuze concertzalen in Europa en Amerika.
Het ensemble bestaat uiteraard uit Roby Lakatos zelf bijgestaan door een contrabassist en een gitarist. Zij 
brengen de typisch unieke Hongaarse zigeunermuziek afgewisseld met een klassiek en jazz repertoire.

Waar en wanneer : om 15 u. in de K.Hemmerechtszaal van het 
Cultuurcentrum Strombeek.
De toegangsprijs van € 20 pp (indien dit nog niet zou gebeurd zijn) 
kan de dag zelf betaald worden aan de K.Hemmerechtszaal. 
Na het concert wordt u uitgenodigd ten huize van András László, 
Dorekesveld 40, te Strombeek-Bever, tel. 02/267 70 31 voor een 

droogje en een 
natje.
Een organisa-
tie van András 
László.



HOE WORDT MEN LID VAN vtbKultuur ?
a. Als men aangesloten is bij VAB (pechverhelping-reisverzekering) is men automatisch lid van
 vtbKultuur.

b. Opteert men voor het Cultuurlidmaatschap VAB, dan betaalt men € 31 aan VAB, is men lid van vtb-
Kultuur en ontvangt men het maandblad VAB.

c. Door storting van € 10 op rekening BE24-4387-1692-9138 van vtbKultuur Grimbergen.
 Het hele gezin is dan lid tot eind 2017.

Graag vermelden : Naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-post adres en geboortedatum en dito 
voor de partner. Men ontvangt dan de informatie over activiteiten nationaal, provinciaal en plaatselijk.  

Verantw. uitgever: Jan Feron, Kloosterstraat 75, 1853 Strombeek-Bever - jan.feron@compaqnet.be

De Werkgroep Vlaamse Actie leent je gratis een Vlaamse vlag.
Deze wordt thuis bezorgd en ook opgehaald.

Geef tijdig je naam en adres aan :
Werkgroep Vlaamse Actie : p/a Platanenlaan 10 1850 Grimbergen.

Tel : 02/269 37 84


