
26 april 2017 

Welkom op volgende  

EINDPROJECTEN VOORDRACHT en VERTELKUNST 

op 28 mei 2017 in het Zwartzusterklooster van de SAMWD aan de Gasthuisvest Lier! 

Toegang gratis. 

 

Wat valt er allemaal te beleven? 

 

Om 14u: voordrachtkunst H3: 

In bed met de koning 
Door Linde Brouwers, Vera De Jongh, Tille De Rongé, Agnes Kerrebrouck, Veerle Van 

Camp 

 

Een echte koning had minnaressen. Dat is geweten. Maar een maîtresse had geen 

gemakkelijke rol: ze moest de koning dag en nacht behagen, alle rivales de loef afsteken en de 

jaloerse koningin ontlopen. En de koning kon haar op elk moment laten vallen. 

Vijf prachtig uitgedoste dames ontvangen u vorstelijk en geven u een inkijkje aan de hand van 

proza en poëzie. 

Tine De Koninck en Veerle Van Putte verluchten het geheel met clavecimbelspel. 

 

Om 15u: vertelkunst H3: 

Barst  
door Kristine Marteleur 

 

Dispuutjes, akkefietjes, gekibbel, gebekvecht, ruzies… het overkomt ieder koppel wel eens. 

Kristine Marteleur ontvouwt in ‘Barst’ hoe het begint en hoe we in liefdesnaam de vrede terug 

winnen. 

Want zoals Leonard Cohen zegt: ‘There is a crack in everything, that’s how the light gets in!’ 

Iwein Jacobs voorziet de voorstelling van deuntjes en muziekjes. 

 

Om 16u: vertelkunst H3: 

Bendes, buit en bloed  
door Selle de Vos 
 

Bloed kleeft aan de handen van roversbendes op het einde van de 18de eeuw. De mensen 

weren zich als een duivel in een wijwatervat.  

Waarom zaait De Bende van Baekelandt kwistig angst en terreur en oogst ze klinkende munt 

als buit?  

En Klaas, hij droomt van kermis, maar zal hij de dans van De Onzichtbare Hand ontspringen? 

Selle de Vos grijpt met een donker en een luchtig roversverhaal de luisteraar bij de kraag.  

 

Om 17u: vertelkunst H3: 

Van de man die zichzelf weggaf en de vrouw die zichzelf verloor  
door Mia Verbeelen 

 

Twee poëtische verhalen over het leven… als de dood nadert.  

Wat laat je achter, wat geef je weg?  

Wat wordt je ontnomen en wat laat je nooit los? 

Mia Verbeelen putte haar inspiratie uit een prentenboek en uit het leven zelf! 

Peggy Vanderbauwhede vertelt het verhaal mee met haar cello.  


