Gitaarrecitals Jan Wouters
“Er zit MUZIEK in Sint-Kwinten-2018”
“Doorheen de stilte…EMOTIES - Gedachten komen, soms muziek”

UITNODIGING

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd op de jaarlijkse gitaarconcerten in de prachtige en sfeervolle Sint-Kwintenskerk te
Leuven (Naamsestraat 160, gelegen in de buurt van de Naamsepoort).
Dit project gaat voor de 22ste keer door en voor de 17de keer in de Sint-Kwintenskerk.
De titel van deze gitaarrecitals is dit jaar: “Doorheen de stilte…EMOTIES - Gedachten komen, soms muziek”.
De vier verschillende en zeer verscheiden gitaarrecitals worden dit jaar rond het thema “emotie” opgebouwd. Het
wordt een mix van zowel oude en hedendaagse gitaarmuziek. De stukken zijn gekozen opdat ze een intieme, tijdloze
sfeer scheppen, waardoor opkomende gedachten hun vrije gang kunnen gaan.
Deze muziek wekt emoties op en is ook bedoeld om weg te dromen als rustpunt om even de dagdagelijkse drukte en sleur te
vergeten.
De toegangsprijs wordt bewust gratis gehouden omdat iedereen (zonder enig onderscheid) welkom is.
Deze editie kwam, zoals voorgaande jaren, tot stand in samenwerking met de parochie Sint-Kwinten en de gids Lambert
Juveyns. Na elk recital geeft hij een interessante rondleiding, opgebouwd rond een bepaald thema.

Concertdata

Thema

Zondag 8 juli
Zondag 5 augustus
Zondag 19 augustus
Zondag 2 september

“Doorheen de
stilte…EMOTIES

- Gedachten
komen, soms
muziek”

Thema rondleiding na het concert
Uitzonderlijk geen rondleiding
Het " Laatste Avondmaal " van Jan Willems
De bouwgeschiedenis van de St-Kwintenskerk
De " Processie naar Basse-Wavre " van 1653 tot nu

om 14.30 uur
in de SintKwintenskerk
Naamsestraat 160,
Leuven

Wil je vooraf weten wat er op het programma staat,
contacteer mij dan gerust (GSM: 0472 920 568 of guitarjaw@scarlet.be)

Met vriendelijke groeten,

JAN WOUTERS
HERTOGSTRAAT 4
3001 HEVERLEE

Contacten:
De heer Lambert Juveyns, telefoon: 016 22 44 80 (privé), GSM: 0486 32 33 .85
De heer Jan Wouters, telefoon: 016 40 42 74, GSM: 0472 920 568

