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10 euro korting voor ‘Elegie’ door Symfonieorkest Vlaanderen
Voor 1 euro naar 'Stad en universiteit. Sinds 1817'
Win 15 duotickets voor de avant-première van ‘INVITED’ (KVS)
Win 20 duotickets voor het Bruselas Flamenco Festival (BOZAR)
Win 15 duotickets voor cd-voorstelling Waldo Geuns
Reis van de maand: Vlaamse Meesters in Wenen of Madrid
25% korting voor ‘Aan de slag met Findus’
Niet te missen kortingen met uw Cultuurkaart

10 euro korting voor ‘Elegie’ door Symfonieorkest
Vlaanderen
Met Elegie buigt de Amerikaanse dirigent Heyward (foto) oorlogsleed
om in schoonheid. Het concert verenigt drie Britse componisten wier
leven en muziek gebrandmerkt werden door WO I. Williams’ werk als
ambulancier aan het Franse front vormde de inspiratiebron voor zijn
Derde Symfonie. Ook War Elegy van Gurney komt aan bod. Tot slot
brengt cellist Pieter Wispelwey Elgars ingetogen Celloconcerto. Hij
schreef het stuk in 1919 met de ontreddering van de oorlog nog vers
in het geheugen. Davidsfonds leden betalen voor het concert in
BOZAR op 13 maart 19 i.p.v. 29 euro voor een ticket in rang 1.
U kunt kaarten bestellen via 09 292 75 57 of via
tickets@symfonieorkest.be. Maximum 50 tickets. (© Jeremy Ayres
Fisher)
Lees meer

Voor 1 euro naar 'Stad en universiteit. Sinds 1817'
Op 9 oktober 1817 werd de Universiteit Gent plechtig geopend. 200
jaar later is de universiteit met haar studenten, professoren,
gebouwen en campussen uitgegroeid tot een vaste waarde in de stad.
Ter gelegenheid van die 200ste verjaardag opende STAM eind vorig
jaar de expo Stad en universiteit. Sinds 1817. De tentoonstelling kijkt
terug op de wisselwerking tussen stad en universiteit en onderzoekt
kansen voor de toekomst. Waarom kreeg Gent een universiteit?
Waarin verschilt het studentenleven van nu met dat van vroeger? Ook
de protesten, betogingen en de strijd om de vernederlandsing komen
aan bod. Deze maand, nog t.e.m. 28 februari, kunt u de expo Stad en
universiteit. Sinds 1817 bezoeken voor maar 1 euro. Maximum
twee personen per Cultuurkaart.
Lees meer

Win 15 duotickets voor de avant-première van ‘INVITED’
(KVS)
In de dansvoorstelling INVITED, Seppe Baeyens’ nieuwe creatie,
formuleert de choreograaf zijn artistieke antwoord op de vraag hoe
het publiek mee de choreografie van een voorstelling kan
schrijven. Zo bekleedt het publiek tijdens INVITED een actieve rol en
krijgt het de kans het heft in eigen handen te nemen. De diverse en
intergenerationele groep performers leiden het publiek doorheen het
collectief geschreven verhaal. Voor de avant-première van
INVITED op 22 februari om 20.30 uur (KVS BOX, Arduinkaai 7,
Brussel) mogen we 15 duotickets weggeven. Mail voor 8 februari
naar ledenvoordeel@davidsfonds.be. Winnaars krijgen persoonlijk
bericht. (© Sofie De Backere)
Lees meer

Win 20 duotickets voor het Bruselas Flamenco Festival
(BOZAR)
Beleef de magie van flamenco in al zijn vormen tijdens het Bruselas
Flamenco Festival. Tijdens vijf avonden vol muziek, dans en film, gaat
het festival op zoek naar de wortels van flamenco en verkent het de
banden met mediterrane en zigeunerculturen. Van BOZAR mogen we
10 duotickets weggeven voor Fuensanta ‘La Moneta’ op 3 maart
en 10 duotickets voor Dorantes & Taksim Trio op 1 maart . Mail
voor 8 februari naar ledenvoordeel@davidsfonds.be en vermeld voor
welk concert u tickets wil winnen. Winnaars krijgen persoonlijk
bericht. Bovendien geniet u van 20% online korting op alle
tickets. Bestellen kan via de link hieronder met de kortingscode
‘FLAMENCO20’. Geldig t.e.m. 27 februari, maximum twee personen
per Cultuurkaart. (© Naemi Ueta)
Lees meer

Win 15 duotickets voor cd-voorstelling Waldo Geuns
In het voorjaar van 2018 verschijnt de eerste solo-cd van Waldo
Geuns met eigen muziek en met muziek van de Spaanse componist
Enrique Granados (1867-1916). Granados is vooral beroemd voor zijn
pianobundel Goyescas, geïnspireerd door het oeuvre van de schilder
Francisco Goya. Op 20 februari stelt Waldo zijn cd voor aan de hand
van een lecture-recital. Hij speelt er de Goyescas en vertelt wat
Granados met die passionele muziek voor ogen had. Waldo onthult
ook hoe de melodieën van die bundel wereldberoemd werden dankzij
de wereldhit Bésame Mucho van de Mexicaanse Consuelo
Velázquez. Voor de cd-voorstelling in het Wagehuys (Leuven)
mogen we 15 duotickets weggeven. Mail voor 8 februari naar
ledenvoordeel@davidsfonds.be. Winnaars krijgen persoonlijk bericht.
(© Raf Lehaen)
Lees meer

Reis van de maand: Vlaamse Meesters in Wenen of
Madrid
Houdt u van schilderkunst van de 16de en 17de eeuw? Dan zijn er dit
jaar twee expo’s die u als kunstliefhebber niet wilt missen. In het
Kunsthistorisches Museum in Wenen krijgt Pieter Breugel de Oude alle
aandacht, met de allereerste en grootste overzichtstentoonstelling
Breugel. In het Prado in Madrid staat Rubens dan weer centraal, in de
expo Rubens. Painter of Sketches. Er zijn vooral olieverfschetsen te
zien die hij maakte als voorbereiding op grote altaarwerken. Tijdens
twee Davidsfonds Cultuurreizen kunt u de expo’s samen met een
Rubenanium-medewerker bezoeken. Als Davidsfonds lid krijgt u
een korting van 40 euro per persoon of 80 euro per koppel.
Lees meer

25% korting voor ‘Aan de slag met Findus’
Een ‘kwakquarium’ maken, een kruidentuin aanleggen of verven met
uienschillen. Hoe doe je dat? Sven Nordqvist tekent in Aan de slag
met Findus hoe Pettson en Findus elke maand iets vernuftigs
knutselen met wat er in huis en tuin te vinden is. Omdat ze allebei erg
nieuwsgierig zijn, wagen ze zich ook aan kleine experimenten. Dankzij
de eenvoudige teksten en de duidelijke tekeningen zijn al hun
knutselwerkjes en experimenten makkelijk uit te voeren. Als
Davidsfonds lid krijgt u een extra korting van 3,99 euro op dit boek. U
betaalt slechts 12 euro in plaats van 15,99 euro. Bovendien
betaalt u geen verzendingskosten. Bestellen doet u via
ledenvoordeel@davidsfonds.be, 016 31 06 00 of via onze webshop
met kortingscode ‘Pettsonfindus’.
Lees meer

Niet te missen kortingen met uw Cultuurkaart
Bij verschillende cultuurhuizen krijgt u flink wat voordelen met uw
Davidsfonds Cultuurkaart. Een greep uit het aanbod:




Bij Flagey krijgt u 6 euro korting op het basistarief voor Tutu
Poane & Brussels Jazz Orchestra op 2 maart. Kortingscode
'dream', max. 2 tickets per Cultuurkaart.
Met de Davidsfonds Cultuurkaart krijgt u bij Kazerne Dossin 2
euro korting p.p. op de permanente expo en de tijdelijke
tentoonstellingen. Max. 2 personen per Cultuurkaart.
Tijdens het Klarafestival geniet u van een gratis drankje tijdens
de concerten in BOZAR en Flagey. Daarnaast krijgt u korting
op The Night of the Unexpected op 26/3 in de Beursschouwburg.

Lees meer
Dit bericht werd verstuurd naar: jozef.daled@telenet.be
Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Klik hier om uit te schrijven.

