‘From a Fairy Tale’

Sprookjesachtig concert
door de Koninklijke Harmonie Kruishoutem,
met verhalenverteller Miekemie
en illustrator Sebastiaan Van Doninck
De Koninklijke Harmonie Kruishoutem heeft voor haar eindejaarsconcert twee bijzondere
kunstenaars weten te strikken. Samen met verhalenverteller Miekemie en illustrator
Sebastiaan Van Doninck brengt het orkest een sprookjesachtige avond ‘From a Fairy Tale’.
Vrijdag 28 december in cc De Mastbloem
Vorig jaar werd het publiek ondergedompeld in de jaren vijftig en zestig, dankzij de
samenwerking met de retro partyband ‘De Covrettes’. Dit keer neemt het harmonieorkest je mee
op reis door Sprookjesland.

Sprookjesachtige orkestmuziek
Tijdens het concert bezoek je verschillende hoekjes van het magische land. Hobbits, tovenaars,
rovers op schattenjacht en zelfs heksen passeren de revue. Uiteindelijk trouwen de prins en de
prinses natuurlijk. En ze leefden nog lang en gelukkig.
Het harmonieorkest brengt de sprookjes tot leven onder leiding van haar nieuwe dirigent Pieter
Delaere. De prachtige filmische muziek wordt een magisch tapijt, dat het publiek meevoert naar
Sprookjesland.

Tekeningen en verhalen
De muziek klinkt nog magischer dankzij de heerlijke vertelmomenten tussendoor. Miekemie
verlaat even haar Gentse vertelateljee om ons te doen wegdromen met haar fantasierijke
verhalen.
Ondertussen maakt Sebastiaan Van Doninck livetekeningen geïnspireerd door de muziek. Deze
succesrijke illustrator van kinder- en jeugdboeken ontwerpt ook voor tijdschriften en richt zich
hierbij op kinderen en volwassenen. Van Doninck publiceert wereldwijd en zijn werk is
meermaals bekroond.
Je zal even met de ogen moeten knipperen na het concert, om te beseffen dat je weer met beide
voeten in Kruishoutem bent.

Praktisch
Inschepen voor de reis doe je op vrijdag 28 december 2018 vanaf 19u30. Om 20 uur start de
muziek. Kaarten kosten 15 euro en zijn te koop bij de leden en via
info@harmoniekruishoutem.be.
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www.miekemie.be
www.sebastiaanvandoninck.com
www.harmoniekruishoutem.be
www.pieterdelaere.com
Contactpersoon Henk Vanhooren: hvhooren@telenet.be of 0495/917.602

