nodigt u van harte uit op het huisconcert

Weltschmerz
Vergeten schatten van de Oekraïense ziel
op zondag 26 juni 2022 om 11 uur
met accordeonist Jorge BOHYN

Het hoofdidee van dit concert draait om het concept van de
cyclische aard van het leven, de natuur en de stroom van tijd.
Het is een concert over onderlinge verbondenheid, blauw
maanlicht, klaterende watervallen en de impact van een eenzame roos. Op een virtuoze wijze laat Jorge Bohyn ons
kennismaken met Oekraïense en Russische componisten die
zich verbonden voelen door de muziek, muziek van voor ons
overwegend onbekende 20ste-eeuwse meesters als Petri
Makkonen, Viatscheslav Semyonov, Vladislav Zolotaryov en
Vladimir Podgorny. Melancholie, troost en berusting zijn de
muzikale troeven die worden uitgespeeld. Het diep indringend en zachtmoedig geluid van nostalgie en weltschmerz
wisselt constant af met positief opflakkerende gevoelsmuziek
die de ziel van Oekraïne bloot legt, een land met een
tragische historie. De bayan of knopaccordeon van Jorge
Bohyn klinkt daarbij als een volwaardig concertinstrument.

De inkomprijs bedraagt € 15 voor de leden, niet-leden betalen
€ 20, receptie en programma inbegrepen. Inschrijven graag
voor 23 juni. Het bedrag kan overgeschreven worden op
rekeningnummer BE62 7310 4749 9861 van het Kunstforum.
Het concert kadert in de finissage van de huidige expositie,
gewijd aan de abstracte kunstenaars Guillaume Van den
Borre en Georges De Meerschman, met de invloedsfeer van
L’Ecole de Paris en de groep L’Art Abstrait als plastisch
toemaatje. Het verhaal van deze tentoonstelling is opgetekend in ons kunstcahier nr. 13, dat tijdens de receptie
achteraf ter beschikking gesteld wordt aan de leden van de
Vrienden van het Kunstforum. Niet-leden betalen € 15 voor
deze editie.
Tevens zal er een woordje uitleg gegeven worden over de
beeldentuin met werken van beeldhouwer en assemblagekunstenaar Paul Van Hoorick, die de mythologie¸ religie en
spirituele symboliek van de Cubaanse santeria onderhuids
vertolken.
Wat wij u ook al willen meedelen is onze lustrumviering, vijf
jaar De Koolputten, op zondag 18 september eerstkomend.
Wij zijn volop bezig met het opmaken van het programma
voor deze feestelijke dag, maar noteer alvast de datum in uw
agenda en zorg ervoor dat je erbij bent, want onze knaldrang
zal ver boven de Durme klinken!
De eerstvolgende tentoonstelling die geopend wordt op 10
juli aanstaande, staat in het teken van kunst en wetenschap.
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