Concert

voorjaar 2020

2 februari om 11.00 uur ‘Aperitiefconcert’ door Mady Bonert en Marc Michaël
i.s.m. Davidsfonds Lede
Mady Bonert (zang, sopraan) zingt ‘Voorslaap’ 20 gedichten van Herman de
Coninck met muziek van pianist Michaël De Smet.
www.madybonert.be
add: 10 euro vvk: 12 euro student: 5 euro (incl: drankje en hapje)
8 februari om 20.15 ‘He Folk(s) door Trio Alfred Den Ouden, Gerald Rijckeboer
en Lode Bucsa.
Muziek en liederen met een nostalgische knipoog naar o.a. de LP traditionele
volksmuziek uit Frans-Vlaanderen (1974)
add: 10 euro vvk: 12 euro student: 5 euro
16 februari om 15.00 uur accordeonist Pieter Longeville
Accordeonist in hart en nieren…
Pieter is muzikant ten voeten uit. Een virtuoos in alle genres, van begin de jaren ‘20
tot nu

21 februari om 20.15 Pianoherberg door Jules Vandenbussche
Jules is een muzikaal talent, speelt die avond keyboard. Bluesytunes, impro en wat
ruimte om te zingen.
Gratis optreden

23 februari om 15.30 uur ‘Binnen en buiten’ met ‘Curly en Grey’
29 februari om 20.15 uur ‘Catfish & Cotton’ (blues)
6 maart om 20.15 uur duo Rein Bauwens en Felix Capon (try-out)
14 maart om 20.15 uur ‘Saint-Patrick Day’
door Helen Flarherty en Filip Masure
20 maart om 20.15 uur ‘He Folk (s) door Leana & Hartwin (Est.)
27 maart om 20.15 uur Singer-songwriter americana concert [in]sane
28 maart 20.15 uur Stinky-Feat blues-duo (It)
29 maart om 15.30 uur ‘Binnen en buiten’ door Dirk Decombele en Katelijn
Janssens (folk)
3 april om 20.15 Nils Decaster en Yves Meersschaert
(Tell me,what is the soul of a man?)
4 april David Gray (singer-songwriter uk)
11 april om 20.15 uur Muziektheater door Yves Bondue ‘Nabeeld Verbeeld’
i.s.m. Davidsfonds lede
24 april om 20.15 uur Eclectic Ox (Ierse / Keltische muziek)
9 mei om 20.15 uur ‘He Folk(s)’ H.T. Roberts en Pascal Michiels

AGENDA TIP:
Ontbijt met zomerklanken zondag 7 juni om 9 uur (info volgt)
13 juni ‘Ierse-avond’ ‘Irish stew’ met optreden Iers,
keltische band‘The Swigshift’
Opening 5 juli ‘Zomercartoonwandeling’ 2020 en ‘Kunstmarkt 2020’
www.meaningfool.org 0499/117709
Herberg ‘Koning-Ezel’ Kerkevijverstraat 41A 9340 Lede
Beperkt aantal plaatsen (35), reserveren is een zekerheid!

