Op bezoek bij deBuren
‘deBuren’ wil de culturele en maatschappelijke samenwerking bevorderen tussen Vlaanderen,
Nederlandstalig Brussel en Nederland. Het aanbod is zeer uitgebreid en staat borg voor kwaliteit.
In het voorjaar hebben we enkele lezingen en middagconcerten uitgekozen waaraan je als BOp-deelnemer
aan een gunstig tarief kan deelnemen.
Wil je van dit verminderd tarief genieten, dan moet je je wel vooraf inschrijven via het BOp. De dag zelf
betaal je immers 10 euro (enkel cash).
Vrijdag 9 maart: Literaire lunch met Elvis Peeters (12.30 – 13.30 uur)
De gevierde auteur Elvis Peeters komt vertellen over zijn nieuwe roman
Brood, een aangrijpende poëtische vertelling waarin we een vluchteling
volgen vanuit zijn land in oorlog tot inde verwarrende straten van WestEuropa. In de prijs is een broodje begrepen.
Van 12.30 tot 13.30 uur bij deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel.
Deelname 6 euro, 4 euro met BOp-kaart, 2 euro met Paspartoekansentarief. Betalingscode: 41801.
Vrijdag 16 maart: Middagconcert ‘De Buren hebben oren’: Pitou (12.30 – 13.30 uur)
In het kader van ‘op bezoek bij deBuren’. Je kan
van 12.30 tot 13.30 uur genieten van een concert
én een kom soep met lekker brood.
Deelname 6 euro, 4 euro met BOp-kaart, 2 euro
met Paspartoe-kansentarief. Vooraf inschrijven.
Aan de kassa de dag zelf: 10 euro (cash).
Betalingscode: 41802.
Deze jonge zangeres brengt intrigerende
composities en dit met een onverbiddelijk heerlijk
stemgeluid. Je kan ze gerust vergelijken met
grootheden zoals Joni Mitchell, Vashti Bunyan,
Alela Diana of Devendra Banhart.
Vrijdag 18 mei: Middagconcert ‘De Buren hebben oren’: ‘Maurits Pauwels ’ (12.30 - 13.30 uur)
In het kader van ‘op bezoek bij deBuren’. Je kan
van 12.30 tot 13.30 uur genieten van een
concert én een kom soep met lekker brood.
Deelname 6 euro, 4 euro met BOp-kaart, 2 euro
met Paspartoe-kansentarief. Vooraf inschrijven.
Aan de kassa de dag zelf: 10 euro (cash).
Betalingscode: 41802.
Deze Vlaamse chansonnier trekt al jaren met
zijn gitaar door vaderlandse velden maar
vandaag is hij in onze hoofdstad. Gevoelige en
vertederende muziek waar je warm van wordt.
Echt en authentiek. Kom genieten van zijn liedjes zoals… ‘Wat mij overkwam’ of ‘Een mooie tijd toen je
moeder nog een wild meisje was’.

Vrijdag 1 juni : Middagconcert ‘De Buren hebben oren’: Reinier Baas / Ben van Gelder
(12.30 – 13.30 uur)
In het kader van ‘op bezoek bij deBuren’. Je kan van
12.30 tot 13.30 uur genieten van een concert én een
kom soep met lekker brood.
Deelname 6 euro, 4 euro met BOp-kaart, 2 euro met
Paspartoe-kansentarief. Vooraf inschrijven.
Aan de kassa de dag zelf: 10 euro (cash).
Betalingscode: 41802.
Gitarist Reinier Baas en saxofonist Ben van Gelder
stonden al ontelbare keren samen op de planken, en
ze houden het spannend. Van klassiekers als
Thelonious Monk of Duke Ellington als vertrekbasis nemen ze ons mee op verrassende muzikale reizen.
Dit duo staat voor improvisatie, schoonheid en lyriek.
Vrijdag 27 april: Religie en Filosofie: Biecht van een heiden, credo van een moslima
(ik geloof / ik geloof niet meer) (19.30 – 21.30 uur)
Nawal Mustafa (Vrije universiteit Amsterdam) en
Stephan Sanders (De groene Amsterdammer, vrij
Nederland) formuleren elk hun geloof en antwoord. Ze
gaan in gesprek met elkaar en het publiek. Judith Van
der Wel (theoloog, psycholoog en auteur) leidt dit
boeiend gesprek. Voordracht in het kader van ‘Religie
ste
in de 21 eeuw’.
Van 19.30 tot 21.30 uur bij De Filosofenfontein,
Waversebaan 352 , 3001 Heverlee.
Gratis toegang.

Bij voldoende belangstelling zorgen deBuren en het BOp voor gratis vervoer heen en terug vanuit
Brussel. Reserveren bij het BOp vóór 20 april als je hiervan gebruik wil maken!

Waar en hoe inschrijven?
Brussel Ouderenplatform vzw, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel, tel. 02 210 04 60, info@bop.brussels en door
storting van het juiste bedrag op rekeningnummer BE 67 4300 3759 7187 (met vermelding datum en code).
Betalen kan ook cash of via bancontact aan de onthaalbalie van het BOp.

