in de Bergkapel :

GEZELLE gezongen
op zaterdag 18 mei 2019 om 19u30

Meer info :
www.londerzeel.
davidsfonds.be/
activiteiten
én 052 30 15 23
én www.gezelle
gezongen.be

PROGRAMMA

Geluidsband
Stella Matutina (J. Ryelandt)
De Goede Herder (J. Ryelandt)
Als de ziele luistert (C. Van Rennès)


Tekst: Dapper strijen musschen
Mezennestje (M. Deboes)
Twintig mezenvoetjes (A. Preud’homme)
’t Schrijverke (W. Ferdy)
’t Er viel ne keer een blaadtje...(H. Vrienten)
Naar Hem (G. Bachlund)


Tekst: Hete pootjes
De begravingsklokke / Kerkhofblommen (Alfons Mervillie)
De uurwerkmaker (Nancy van der Elst)
Dien avond en die rooze (C. Palange)
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Twee horsen (A. De Boeck)

Tekst: ’t Was een ware

De Zanger (R. Veremans)
Aan Guido Gezelle (G. Dierckx-Nicolaas)
Mietje (J. Van Nuffel)
O Maria die daar staat (R. Ghesquiere)
Moederken (W. Vermandere)
Ik misse U (W. Ferdy)
Weet gij waar de wind geboren (P. Embrechts)
Boerke Naas (W. Ferdy)
De Navond komt
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In 2019 herdenken we dat Guido Gezelle 120 jaar geleden
gestorven is. Een ideale gelegenheid om Gezelle - terug - onder de
aandacht te brengen!
In tegenstelling tot vele andere negentiende-eeuwse schrijvers, is
Gezelle niet in de geschiedenis verdwenen als een nobele
onbekende: hij blijft nog steeds de meest vertaalde en muzikale
Vlaamse dichter van de Lage Landen. De 3 pijlers van Gezelles
oeuvre : religie, natuur en taalspeelsheid staan daarbij centraal in
het gebrachte programma en worden verweven met spitse vondsten
en leuke anekdotes uit zijn leefwereld.
Het trio “Gezelle Gezongen” verzorgt ons een unieke voorstelling die het levensverhaal van
de meester invult door een klassiek timbre te combineren met gekende melodieën en licht
jazzinvloeden.
Genieten met de G. van Gezelle !
EEN NIEUWE CD !
Na 'Als de ziele luistert' de eerste succesvolle CD met Gezelle-liederen kunnen
we met trots de opvolger aankondigen!
Met de luister-CD ‘Dichter bij de meester’ wordt aangetoond waarom Guido
Gezelle de inspiratiebron is van menig poëet in dichte of verre relatie. Liederen op
tekst van o.a. Albrecht Rodenbach, Alfons Mervillie, René Declercq en Eugene
van Oye worden naadloos verweven met een muzikale ode aan Gezelle door Alice
Nahon. Uiteraard worden Gezelles eigen gedichten niet vergeten met composities
van o.a. Willem Vermandere, Cesare Palange, Remi Ghesquiere en nooit eerder
uitgegeven liederen van Jules Van Nuffel.
De luisteraar wordt rijkelijk verwend met een keur aan gasten : Riet Muylaert,
Simone Milsdochter, Kurt Defrancq, Katelijne Verbeke en Matteo Di
Leonardo tillen de CD naar een hoger niveau. Lieve Hoet schreef een kortverhaal
en cartoonist Marec verzorgde de covertekening.

CONTACT :

Gezelle Gezongen
p/a Bart Vandekerkhove
Kesseldallaan 97 bus 402
B-3010 Kessel-Lo
0486/418400
info@gezellegezongen.be
website :
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én de vernieuwde
www.gezellegezongen.be

