Persbericht Avezaathse Cultuurdagen 2014
Kop: Avezaathse Cultuurdagen in beweging
Op zaterdag 1 november zal Karel Zwart, directeur van kunstcentrum de Plantage de opening
verrichten van de vierde Avezaathse Cultuurdagen. De organisatie heeft hem gevraagd en
bereid gevonden omdat het thema van deze editie aansluit bij waar het in de Plantage om
draait: muziek is beweging. De beeldende kunst zal in het teken staan van dit thema, maar
bovendien hebben we ook een groot aantal optredens via de Plantage kunnen regelen. Ook
met de kinderen wordt gewerkt aan een project waarin de scholen samenwerken met de
Openbare Bibliotheek en de Plantage.
De vierde Avezaathse Cultuurdagen hebben een breed aanbod van activiteiten. Hart van de
Avezaathse Cultuurdagen blijft de expositie van plaatselijke kunstenaars in de monumentale
kerken van Kerk- en Kapel –Avezaath. Schilderijen, beeldhouwkunst, glaskunst, gedichten,
en foto’s, verdeeld over beide kerken.
Op de dag van de opening zal het draaiorgel van de Lions iedereen in de beide dorpen
aanmoedigen naar de kerk te komen. Verder verwachten we een optreden van een
barokorkest, een jazz-zangeres, een saxofonist die een mimespeler begeleid, Turkse Sazspelers en dansers en op de laatste dag een optreden van “de vrienden van Avezaath Live”.
Dat is een open podium voor ieder in de Avezathen die muziek maakt en dat een keertje met
publiek wil delen. Helemaal aan het eind van de dagen vinden we verstilling in het Avonduur:
religieuze muziek en zang afgewisseld met stilte en inspirerende teksten.
1 november : 13.30u Opening, St Lambertuskerk in Kerk-Avezaath, ( o.a. met de dansgroep
van de AGA)
14.30u Opening in de Agatha-Capel in Kapel-Avezaath
Beide kerken open tot 17.00u met diverse muzikale optredens
2 november

Beide kerken open van 13.30u-17.00u voor de expositie
15.00u Kapel-Avezaath, kindergedichten worden voorgelezen

8 november

19.30u Kerk-Avezaath optreden Barokorkest met toelichting door Hans van
Oord ( toegang €5,-)

9 november: Beide kerken open van 13.30u-17.00u voor expositie
Optredens van kleine groepen van de Plantage
16 november: 13.30u Kapel-Avezaath, lezing over het thema door Louis van Hierick, en
optreden jazz-zangeres ( toegang 3 euro)
Kerk open van 13.30u- 15.30u
Kerk-Avezaath, kerk open 15.00u-17.30u
16.00u Open Podium: Vrienden van Avezaath Live
Uitreiking van de publieksprijs
19.30u: Avonduur, meditatief moment met religieuze muziek en zang
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