
Activiteitenkalender vtbKultuur Grimbergen Juli 3 - 2018

Vrijdag 27 juli 2018
 Beiaardconcert aangeboden door onze afdeling

Zaterdag 25 augustus 2018
 Oyenbrugmolenconcert : de 20ste eeuw
	 Saxofoonconcert	en	een	afsluiter	uit	de	tijd	van	de	stomme	film.

Zondag 26 augustus 2018
	 Oyenbrugmolenfeest	:	met	knallen	uit	de	grote	oorlog.

OVERZICHT ZOMERACTIVITEITEN

BEIAARDCONCERT	op	vrijdag	27	juli	van	20	tot	21u.		Gratis	toegang.
AANGEBODEN	DOOR	ONZE	AFDELING	vtbKultuur	GRIMBERGEN

Te beluisteren en te volgen op groot TV scherm in de luisterhoek gelegen tussen de Basiliek en de Hoge 
Steenweg. Bij slecht weer in de Basiliek.
PROGRAMMA:  THE	BELL’S	ANGELS	vierhandig	
LUC ROMBOUTS studeerde in 1987 af aan de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denijn” te Mechelen. Hij is 
stadsbeiaardier van Tienen en als universiteitsbeiaardier van Leuven bespeelt hij de beiaarden van de uni-
versiteitsbibliotheek en het Groot Begijnhof. Hij gaf concerten in de meeste Europese beiaardlanden en de 
USA, en heeft vele publicaties op zijn actief.
TWAN BEARDA studeerde in 2002 af aan de Koninklijke Beiaardschool te Mechelen. In 2003 behaalde hij de 
eerste prijs in de prestigieuze Koningin Fabiola wedstrijd voor beiaard. Sinds 2009 bespeelt hij de beiaard 
van Grimbergen.
SAMEN richten ze in 2000 het beiaard duo The Bell’s Angels op. Hiermede willen ze het beiaardrepertoire 
verrijken met werken die niet kunnen gespeeld worden door één beiaardier. Zo bereiken ze een nieuwe to-
taalklank, die de beiaard nog meer tot zijn recht doet komen als concertinstrument.

ZIJ SPELEN :
Ouverture	tot	“Candide”																																				Leonard	Bernstein
Romance																																																											Dmitri	Shostakovitch
Symfonie	nr	1	in	C																																																									George	Bizet
Rêverie																																																																							Claude	Debussy
Querelle	de	Clocher																																																	Robert	Casteels
Pirates	of	the	Caribbean																																															Klaus	Badelt



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

OYENBRUGMOLENCONCERT
op zaterdag 25 augustus om 19u30

Met de zevende editie van het Oyenbrugmolenfeest is men in de 20ste eeuw beland. De eeuw waarin het 
beeld triomfeerde, foto, film en tv, maar ook de eeuw met twee vreselijke wereldoorlogen. In 1908 vertrekt 
Charlie Chaplin samen met vele migranten vanuit Engeland naar de USA. In 1911 vergaat de Titanic.
De avond begint met een concert in samenwerking met het Cultuurcentrum Strombeek.
CeDeL	saxofoonkwartet
Zij spelen :
Suite	sur	des	thèmes	populaire	Roumains	 Jean	Absil
Concerto	 Philip	Glass
Pieces for Saxes André Waignien
Kionos	 Piet	Swerts			
Michelangio		(arr.Peter	Cverle)	 Astor	Piazzola
The	Trap	Rag	 Jean	Matitia
Met : Peter Cverle (Sopraansax), Koen Dries (Altsax), Jitse Coopman (tenorsax), Pieter Lagacie (baritonsax)
De	Belg	Adolphe	Sax	vond	de	saxofoon	uit, een houtblazer met de velociteit van een klarinet en het klankvo-
lume van een koperblazer. Pas met de opkomst van de jazz begin 20ste eeuw won de saxofoon aan popula-
riteit. Van de klassieke composities over de ragtime naar de zwoele tango.
Schiet niet op de pianist : het is Jan	Goovaerts. Charlie Chaplin draait “Shoulder Arms”. De stomme film tri-
omfeert, sonoor werden zij aangevuld door de pianist van dienst die live improviseerde. In de Oyenbrugmo-
len is het Jan Goovaerts die voor “Shoulder Arms” speelt op een historische piano : een	eigen	compositie.
Zoals de onvermijdelijke wafelbak bij Nero & Co heffen wij het glas Kriek Boon op de goede afloop.
ADIEU 20ste EEUW!
Toegangsprijs : € 16 te storten op rekening BE80-0016-2748-3477 van de Oyenbrugmolen

OYENBRUGMOLENFEEST
op	zondag	26	augustus	van	’s	morgens	tot	in	de	late	namiddag

Vrije toegang. Hapjes en Kriek Boon en veel gedonder en geknal, de oorlog is terug.  Geleide bezoeken van 
de molen en het gerestaureerde bakhuis.

Een	niet	te	missen	feest.		Parkeergelegenheid is voorzien.                                                                             
BELANGRIJK: vtbKultuur en de privacywetgeving 
Sinds 25 mei 2018 is de Europese regelgeving in verband met privacybewaking van kracht. Wij beschikken als vtbKultuur Grimbergen 
over uw mailadres, omdat u dit adres opgaf bij het aangaan van uw lidmaatschap of bij het deelnemen aan een activiteit of als geïnteres-
seerde in cultuur. Dit emailadres wordt alleen gebruikt voor het voorstellen van onze eigen culturele activiteiten of voor het aankondigen 
van culturele activiteiten waar wij aan meewerken. 
Indien u onze nieuwsbrief niet verder wenst te ontvangen kan u zich eenvoudig uitschrijven onderaan deze nieuwsbrief door op hier 
afmelden te klikken, uw gegevens worden dan uit het mailadressenbestand verwijderd.


