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VOORJAARSBIJEENKOMST

ZATERDAG 28 MEI
NIJMEGEN
VLAAMS CULTUREEL KWARTIER
ARSENAALPOORT 6
AGENDA

I. Het Orale
Om 13.00 uur zullen we deze bijeenkomst beginnen
met een gezamenlijke maaltijd. Dan kunnen ook zij die
altijd vroeger weg moeten ook deel hebben aan de
culinaire geneugten van het Genootschap. En dat,
zoals altijd, voor een schappelijke prijs (om en nabij
20 Euro) in het restaurant van het Vlaams Arsenaal in
dezelfde Arsenaalpoort. Daarvoor moet u zich echter
aanmelden. Dat kan tot en met donderdag 26 mei bij
de secretariaten (zie colofon).

II. Het Banale
Het tweede deel van de bijeenkomst zal bestaan uit de
statutair voorgeschreven jaarlijkse ledenvergadering
voor de vaststelling van jaarverslag en rekening 2010.
Aanvang algemene ledenvergadering: 14.30 uur
De agenda van de ledenvergadering alsmede het
jaarverslag 2010, de rekening 2010 en de begroting
2011 zullen spoedig aan alle leden worden gezonden.

III. Het Theatrale
ELVIS PEETERS IS GEK VAN BOONTJE
BOONTJE MAAKT ELVIS PEETERS GEK
15.30 uur: Elvis Peeters, (1955), in den beginne
muzikant (Aroma di Amore) in het punkwezen, maar
sedertdien ook dichter en schrijver van romans
(laatste titel: Wij) is vol van L P Boon. Het minst
bekende aspect van Boons kunstzinnig erfgoed, de
gedichten, heeft hij aangegrepen voor een onstuimig
literair-muzikaal programma, tezamen met twee
muzikale trawanten. Een trio dus dat poëtische

teksten van Boon tot uitgangspunt neemt voor het
maken van opzwepende muziek en omgekeerd: de
muziek die teksten tot grotere hoogten kan voeren.
Met tekst en oude opnames van Boon appelleert Elvis,
met gebruikmaking van eigen muziek, eigen poëzie en
andere teksten, op luidruchtige wijze aan het
bekende, altijd weer slapende, geweten. U weet wel.

IV. De Finale
Rond 16u30 wordt deze bijeenkomst afgesloten met
een receptie. We kunnen dan bij een glas en een noot
onze gedachten al laten gaan over de komende
bijeenkomsten in 2011:
17 september te Antwerpen: uitreiking van de 6e
Isengrimus, de Grote Prijs van het Louis Paul
Genootschap. Met Walter Van de Broeck.
26 november (of 19/11) te Aalst: de 21ste Boonlezing

ISENGRIMUS
De 6e Isengrimus, de prijs van het Genootschap voor
grote verdiensten in onderzoek en/of in de
verbreiding van het werk van Boon, wordt in 2011
toegekend aan de auteur en uitgever:

JULIEN WEVERBERGH
Maar daarover meer in de volgende BoonBerichten.
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