Benefiet
met duo

Astrid en Emma Wauters
Cello & Harp
zondag 15 maart 2020 om 12 u.
Middagconcert in de Heilig-Hartkerk te Steenbrugge
Baron Ruzettelaan 435 - Assebroek

gevolgd door een pastabuffet in d'Abdij te Steenbrugge
ten voordele van de bouw van een paviljoen
voor kinderen met een beperking te Muhanga in Rwanda
i.s.m. de zusters van de Sint-Trudoabdij Brugge
en de werkgroep Mirhi-Masaka Sint-Trudo Solidair

Kaarten: € 25,00
tot 6 j.:
gratis
tss. 6-12 j.: € 12,00

maaltijd inbegrepen

te verkrijgen via:
 sint.trudo.econ@gmail.com /
050/36 70 20
 overschrijving op rekening
BE43 4771 0226 0101
van de Sint-Trudoabdij
met vermelding
‘benefiet 2020 + naam en aantal pers.’
 bij de leden van de werkgroep
in samenwerking met:

Oude Oostendse Steenweg 53 - 8000 Brugge

ASTRID WAUTERS

Astrid Wauters start met cello bij Jan Van
Kelst. In 2008 wordt ze als jong talent
uitgenodigd in de klas van Marie Hallynck
aan het Conservatoire Royal de Bruxelles
waar ze later haar Master behaalt.
Ze volgt stages en masterclasses bij
Louise Hopkins, Wolfgang Boettcher,
Philippe Bary, Guy Danel, Jean-Pierre
Borboux,
Sophie
Hallynck,
Jeanne
Maisonhaute
en
Edmond
Baert.

Eind 2009 behaalt Astrid Wauters een
eerste prijs op Dexia Classics. Ze mag de
aanmoedigingsprijs van de Culturele Raad
van Brugge in ontvangst nemen in 2014.
Ze is (oprichtend) lid van het strijkkwartet Akhtamar van 2014 tot 2019
waarmee ze een Master na Master Kamermuziek behaalt aan de Luca
School of Arts in Leuven bij Guy Danel en zich vervolmaakt bij het
Debussy Kwartet in Lyon, naast tal van masterclasses via ProQuartet
en ECMA bij onder andere het Alban Berg Quartett, het Belcea Kwartet,
het Kronos Kwartet, het Artemis Quartett, het Danel Kwartet etc.
Ze trad met Akhtamar regelmatig op op internationale festivals en was
zo te horen op Midi-Minimes in Brussel, Festival Radio France Occitanie
Montpellier, MusicAncy,
EuropArt, Vue d’Ensemble, …
In februari 2020 kwam de eerste cd van het ensemble uit met miniaturen
van Komitas en een creatie van Eugénie Alécian.
Samenspelen met haar zus was voor Astrid altijd een evidentie en een
plezier. Ze volgden samen masterclasses bij Wibert Aerts, Guy Danel,
Donald Grant, Charles Watt…
Astrid is leerkracht cello aan het conservatorium van Brugge sinds 2015.

EMMA WAUTERS

Emma Wauters studeerde aan het Koninklijk
Conservatorium van Antwerpen bij Sophie
Hallynck, waar ze haar Masterdiploma
haalde met grootste onderscheiding.
Ze vervolmaakte zich aan het Conservatoire
National Supérieur de Musique de Lyon bij
Fabrice Pierre en volgde er ook lessen
bij Park Stickney en Sylvain Blassel.
Als jong talent behaalde Emma prijzen
op de Nationale Rotarywedstrijd voor
harp (2008, 2e prijs en prijs Jong
Talent),
de
Belfiuswedstrijd
(2009,
eerste prijs), het Concours International
Félix Godefroid (2010, 1e prijs) en het
Concours Martine Géliot (2010, 3e prijs).
Ze werd eveneens geselecteerd om deel te nemen aan het Heidelberger
Frühling Festival in 2012, waar ze o.a. met het Danel kwartet optrad.
Emma speelt als freelance harpiste in verschillende orkesten; Brussels
Philarmonic, Symfonieorkest Vlaanderen, het operaorkest van De Munt,
Orchestre Philarmonique Royal de Liège.
Ze is te gast in orkesten en ensembles als de Koninklijke Muziekkapel
van de Gidsen en I solisti del Vento.
Naast het duo Aznèm, speelt Emma ook in duo met haar zus Mathilde,
eveneens harpiste.
Ze traden op in Bozar, Amuz, Concertgebouw Brugge, en oogstten
recent succes met hun uitvoering van ‘Freude’ van K. Stockhausen.
Emma speelt ook vaak in andere occasionele kamermuziekbezettingen.
Emma was verbonden aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
als assistente van Sophie Hallynck van 2014 tot 2017 en geeft momenteel
les aan het Stedelijk Conservatorium van Brugge en de Kunstacademie
van Torhout.

PROGRAMMA
SPAANSE SFEREN
&
MELANCHOLISCHE
MELODIEËN.
I. Stravinsky - Introduzione (uit Suite Italienne)
A. Glazounov - Chant du ménéstrel
M. Marais - La Follia
E. Bloch - Prayer
S. Rachmaninov - Vocalise
A. Hasselmans - La source (harp solo)
Anonymus - Song of the birds
E. Granados - Andaluza uit Spanisch dances
J. Massenet - Méditation de Thaïs

INFO OVER DE WERKEN:
SUITE ITALIENNE I. STRAVINSKY
Het ballet Pulcinella (1920) was een van die
samenwerkingen tussen gigantische talenten
die herhaaldelijk plaatsvonden in de vroege
jaren van de vorige eeuw. De backstagecast omvatte Igor Stravinsky (componist),
Serge Diaghilev (producent), Pablo Picasso
(ontwerper) en Léonide Massine (choreograaf).
De dirigent was Ernest Ansermet en de dansers waren onder meer Tamara
Karsavina (die tien jaar eerder de titelrol had gecreëerd in Stravinsky’s Firebird en
de Ballerina in zijn Petrushka) en de balletmeester van het bedrijf Diaghilev, Enrico
Cechetti, die had gedanst in de wereldpremière van Tchaikovsky’s Doornroosje in
1890 en was een primaire leraar van Pavlova, Karsavina en Nijinsky.
Boven hen zweefde de goedaardige geest van de kortstondige (1710-1736)
Napolitaanse componist Giovanni Battista Pergolesi, op wiens muziek
Stravinsky zijn geestige partituur baseerde - dacht hij.
Met al dat genie op één plek, was er echter waarschijnlijk niets dat soepel zou
verlopen. Repetities begonnen met een strijd tussen ontwerper en producent
over de set, die Diaghilev verwierp als zijnde ongeschikt voor het scenario
van de commedia dell’arte. Picasso gaf toe en creëerde een van de meest
gevierde ontwerpen in de balletgeschiedenis, een charmant excentriek, flauw
dreigend uitzicht op een smalle, maanverlichte straat, met de Vesuvius op de
achtergrond de baai van Napels.
Toen kwam er een nog alarmerendere set-up tussen Stravinsky en Massine
tijdens een vroege piano-repetitie met de volledige cast. Massine, slecht
geïnformeerd door Diaghilev, had de indruk dat Pulcinella werd gescoord voor
volledig orkest in plaats van de 33 door de componist gespecificeerde spelers.
Massine had daarom stappen en gebaren gemaakt die verschillende maten te
groot waren voor hun context. Hij gaf ook met tegenzin toe.
Pulcinella was niet alleen succesvol als ballet, maar bleek een rijke bron voor
arrangementen - en daarom een beetje een geldkoe - voor Stravinsky, die zijn
nummers gebruikte voor vier extra werken. Er waren ook anderen die Pulcinella
ontgonnen voor hun persoonlijke muzikale behoeften, waaronder de grote in
Rusland geboren cellist Gregor Piatigorsky, die verder de Suite italienne (zoals
Stravinsky zijn eigen versies voor viool en piano en voor cello en piano noemde)
arrangeerde voertuig voor zichzelf en zijn vriend en frequente medewerker,
violist Jascha Heifetz. De nummers van het Piatigorsky-arrangement, met hun
originele componisten tussen haakjes, zijn als volgt: 1. Introduzione (Gallo); 2.
Serenata (Pergolesi); 3. Aria (Pergolesi); 4. Tarantella (Gallo); 5. Gavotta con
due variazioni (Monza); 6. Menuetto (Pergolesi) e finale (Gallo). - Herbert Glass

CHANT DU MÉNESTREL A.GLAZUNOV

werd gecomponeerd in 1901 en opgedragen
aan de solocellist van Alexander Wierzbilowicz
aan de tsaar en een professor aan het
conservatorium van St. Petersburg. Het werk
was oorspronkelijk voor cello en orkest, maar
een versie cello en piano werd door de componist
gemaakt en tegelijkertijd gepubliceerd.
De minnesingers waren Duitse dichtersmuzikanten uit de 12e en 13e eeuw, zweefden
over het platteland en zongen van hoofse liefde,
en stammen af van

hun Franse tegenhangers, de herrieschoppers. De muziek
is triest en zeer romantisch en profiteert goed van de zangkwaliteiten van de
cello.
Alexander Glazunov (1865-1936) werd geboren in St. Petersburg, de zoon
van een rijke uitgever van boeken. Hij begon piano te studeren toen hij negen
jaar oud was en begon niet lang daarna te componeren. In 1879 begon hij
te studeren bij Rimsky-Korsakov. De vooruitgang van Glazunov was zo snel
dat Korsakov binnen twee jaar Glazunov meer als een junior-collega dan als
een student beschouwde. Tussen 1895 en 1914 werd Glazunov algemeen
beschouwd, zowel van binnen als van buiten, als de grootste levende componist
van Rusland. Zijn werken omvatten symfonieën, balletten, opera’s en zeven
strijkkwartetten naast verschillende instrumentale sonates.

LA FOLIA 	M. MARAIS

is een van de oudste thema’s in de Europese
muziek. Gedurende de afgelopen vier eeuwen
hebben meer dan 150 componisten dit thema
gebruikt. In de 17e eeuw was La Folia een
snelle, opzwepende dans. De melodie ervan
lag niet vast. In 1672 verscheen Les folies
d’Espagne (LWV 48) van Jean-Baptiste Lully,
geschreven voor vier blazers. Deze versie van
La Folia zou de basis worden van variaties
door vele componisten.
De oudste Folia-variaties in de Nederlanden verscheen rond 1689:
Follie de Spagne, thema en 7 variaties, in het Klavierboek van Dimpna
Isabella Reynders. Bekende variaties werden geschreven door Arcangelo
Corelli in 1700, Antonio Vivaldi in 1705 (RV 63), Alessandro Scarlatti in
1723 (en eerder) en Johann Sebastian Bach in 1742 (Bauernkantate,
BWV 212).

In 1719 nam Francesco Bartolomeo CONTI de melodie op in zijn opera
“Don Chisciotte in Sierra Morena” (slot eerste deel). Andere componisten
die het thema gebruikten waren Francesco Geminiano (Opus 5, nr.12);
Mauro Giuliani (“Folies d’Espagne” Opus 45); Marin Marais (“Couplets
de Folies d’Espagne”); Antonio Martin Y Coll (“Diferencias Sobre Las
Folias” voor viola da gamba). In de 19e eeuw verdween de belangstelling
voor La Folia (maar niet helemaal: de oplettende luisteraar hoort het
thema in Beethovens vijfde symfonie, en in de Spaanse Rapsodie (1863)
van Franz Liszt, en Carl Nielsen in zijn opera Maskerade (1906)), maar het
kwam weer helemaal terug in de 20e eeuw door Sergej Rachmaninov in
zijn Variaties op een thema van Corelli (1931) en Manuel María
Ponce (Tema, 20 Variaciones & Fuga sobre La Follia, 1930). Sindsdien
hebben verscheidene componisten het thema weer gebruikt.

PRAYER

ERNEST BLOCH

Bloch begon zijn vioolstudie in Genève toen
hij 9 was. Hij studeerde eerst viool bij Eugène
Ysaÿe in Brussel, en daarna compositieleer
aan het Dr. Hoch’s Konservatorium in
Frankfurt bij Iwan Knorr van 1900 tot 1901
en daarna bij Ludwig Thuille in München. In
1917 vestigde Bloch zich in de Verenigde
Staten. Hij gaf les aan de University of
California. Van 1920 tot 1925 was hij directeur
van het nieuw opgerichte Cleveland Institute
of Music en daarna tot 1930 directeur van
het San Francisco Conservatory of Music.
Het oeuvre van Bloch kan in de volgende periodes worden ingedeeld:
Beginperiode. Zijn vroegste werken zijn zeer duidelijk ontstaan onder
invloed van Modest Moussorgsky, Richard Strauss en Claude Debussy.
Hij schreef zijn opera Macbeth. De eerste opvoering van deze opera,
waar hij vijf jaar aan gewerkt had, in Parijs in 1910 was geen succes.
De tweede periode wordt ook wel zijn Joodse Periode genoemd.
Hij schreef zeer melancholische werken, onder andere Nigun uit Baal
Shem, waarvan men tegenwoordig zegt dat elke zichzelf respecterende
violist/cellist het wel op het repertoire heeft staan.
Bloch krijgt na zijn Joodse Periode steeds meer bewondering
voor Bach en Palestrina en besluit zich te verdiepen in het contrapunt.
Zijn capaciteiten op dit gebied nemen aanzienlijk toe.

Zijn laatste periode wordt gekenmerkt door depressiviteit, met name
door de Tweede Wereldoorlog. Hij greep terug naar de stijl van de
laatste werken van Ludwig van Beethoven en eindigde met een poging
tot aansluiting bij het serialisme.
Ernest Bloch uit Jewish life. Deze muziek heeft Ernest Bloch in zijn Joodse
periode geschreven. In die periode schreef hij zeer melancholische
werken.
Veel cellisten maar ook violisten hebben deze muziek op hun repertoire
staan. In Prayer komen alle drie de sleutels voor f, c, en g sleutel.

“VOCALISE”

SERGEI RACHMANINOFF

“Vocalise” is een lied van
Sergei Rachmaninoff, gecomponeerd en
gepubliceerd in 1912 als de laatste van
zijn 14 liedjes of 14 romances, Op. 34. [1]
Geschreven voor hoge stem (sopraan of
tenor) met pianobegeleiding, het bevat geen
woorden, maar wordt gezongen met behulp
van een klinker naar keuze van de zanger
(zie ook vocalise). Het was opgedragen aan
sopraan Antonina Nezhdanova.
Een vocalise is een gedicht dat volledig
berust op klankassociaties (Van Dale).
De inhoud of betekenis van het gedicht
is minder of niet belangrijk. Het gaat om
een zangerig melodisch gedicht, waarin
de woorden ‘zich loszingen van hun
betekenissen’ (Buddingh’). De lezer die naar betekenis zoekt, raakt
poëtisch op dwaalwegen. Woorden of letters worden immers gebruikt
als muziekklanken. Het gegeven van taal als communicatiemiddel lijkt in
zulke gedichten veraf. Maar het is ook niet echt muziek, want daarvoor
zijn de taalklanken dan weer te beperkt.
De term is, naast het begrip cantilene, gebruikt door Jan Engelman voor
zijn poésie pure, dat een veel overkoepelender en meer verspreide
term is. Poésie pure vindt men terug bij o.a. Paul van Ostaijen, Herman
Gorter, Jan Engelman, Lucebert, Jan G. Elburg en Jan Hanlo.
Vera Janacopoulos en En rade van Jan Engelman zijn beide voorbeelden
van vocalises of cantilenes, waarvoor Jan Engelman zelf die termen
gebruikte. Vera Janacopoulos is een lied op een Braziliaanse zangeres,
waarvan de eerste strofe zekere bekendheid geniet.

Ambrosia, wat vloeit mij aan?
uw schedelveld is koeler maan
en alle appels blozen

LA SOURCE

A. HASSELMANS

Hasselmans was geboren in Luik in België. Zijn
vader Joseph Hasselmans (1814–1902),[1] was
componist, dirigent, violist, harpist en “professeur
de musique”.
Hij componeerde enkele dozijnen solowerken
voor zijn eigen instrument, de harp. Het
bekendste is een concertetude met de
naam La Source (Frans voor De bron), op. 44.
Hij maakte transcripties van veel werken van
andere componisten geschreven voor andere
instrumenten en bewerkte verzamelingen
met etudes van de eerdere 19e-eeuwse
harpist Robert Nicolas-Charles Bochsa.
Hasselmans was harpdocent aan de
conservatoria in Straatsburg en Parijs tot zijn
plotselinge overlijden in Parijs op 67-jarige
leeftijd. Hij was de docent van een generatie van de belangrijkste Franse harpisten
van de 20e eeuw, waaronder Henriette Renie, Marcel Tournier, Carlos Salzedo, Marcel
Grandjany, Lily Laskine en Pierre Jamet. Veel componisten droegen werken op aan
Hasselmans. Een voorbeeld is het stuk “Choral et Variations” voor harp en orkest
van Charles-Marie Widor. Hasselmans speelde de solopartij bij de première in maart
1900.
Uit zijn eerste huwelijk met Anna de Boudagoff kreeg hij twee kinderen. Zijn dochter
Marguerite Hasselmans (1876–1947), werd concertpianiste. Ze was vele jaren de
maîtresse van Gabriel Fauré. Zijn zoon Louis Hasselmans (1878–1957) werd dirigent,
vooral van opera’s. Hasselmans tweede vrouw was Mary Bradhurst Remington.[2]

SONG OF THE BIRDS

ANONYMUS

Een oud kerstlied “El cant dels ocells” en
de cellist was Pau Casals, zoals hij goed
bekend is in zijn geboorteland Catalonië.
Ik hoorde dat Casals, die in ballingschap
leefde, tijdens Francisco’s lange dictatuur
veel van zijn concerten zou beëindigen ter ere van zijn vaderland en volk, en in
protest tegen Franco - met een geliefd
traditioneel lied, “The Song of the Birds.”
Hij zou in feite proberen om zo dicht mogelijk bij de grens van Catalaans
Spanje, in de Pyreneeën, op te treden in de hoop door Catalanen te
worden gehoord. Dit muziekstuk heeft bijgevolg een tweede identiteit
gekregen als vrijwel het Catalaanse volkslied. Door een buurman van
Sagrada Familia van Antoni Gaudí in Barcelona is mij verteld dat het
elke dag om 12.00 uur op de klokken van de kathedraal wordt gespeeld.
Het nummer is harmonisch complex. Het behoudt zijn sleutel, G mineur,
voor de eerste drie regels, hoewel met een harmonische mineurschaal
die het een moment van Midden-Oosterse kleur geeft. Het rust dan
verrassend op G majeur voordat het zich uitbreidt tot een opeenvolging
van open en optimistische majeurtoetsen voordat het terugkeert naar
het einde (een melancholische setting voor het woord alegría, “geluk” of
“vreugde”) in G mineur.

ANDALUZA

E. GRANADOS

Zijn vader Calixto Granados was
van Cubaanse afkomst en diende
als officier in het Spaanse leger, zijn
moeder Enriqueta Campiña kwam uit
Noord-Spanje. Zijn eerste pianolessen
kreeg hij van de dirigent van de
militaire banda. Nadat zijn ouders
zich in Barcelona gevestigd hadden,
studeerde hij piano bij Francisco X.
Jurnet en Joan Baptista Pujol en
compositie bij Felipe Pedrell. Van 18871889 studeerde hij in Parijs bij Charles de
Bériot en woonde in bij zijn landgenoot
de pianist Ricardo Viñes.

Als allround pianist en componist keerde hij in 1890 terug naar
Barcelona, waar hij zijn eerste recitals gaf en zijn composities ten
gehore bracht. Hij gaf vele concerten, waarvan sommige, met goede
vrienden zoals Vincent d’Indy en Camille Saint-Saëns. Tussen 1895 en
1898 worden verschillende van zijn werken voor het eerst uitgevoerd,
waaronder zijn eerste opera Maria del Carmen (Madrid, Theatro de
Parish, 11 november 1898).
In 1900 stichtte hij de Sociedad de Conciertos Clásicos en gaf hij
leiding aan een concertsociëteit in Barcelona, die echter een kort leven
beschoren was. In 1901 richtte hij de Associacio Musical Granados
Marshall - Academia Marshall op, een pianoschool, waar hij tot aan zijn
dood de regie voerde.
In 1912 ontmoette hij de Amerikaanse pianist Ernest Schelling, die ervoor
zorgde dat zijn werk in Amerika uitgegeven werd en hem wist over te
halen, zijn pianosuite Goyescas (1911), (waar hij 7 jaar aan gewerkt
had, en geïnspireerd was op schilderijen van Goya), tot een opera te
bewerken.
Oorspronkelijk lag het in de bedoeling deze opera in 1914 in Parijs
op te voeren, maar door de Eerste Wereldoorlog, kon dat geen
doorgang vinden. In 1915 ging hij daarvoor naar Amerika, waardoor zijn
opera Goyescas zijn première had in de Metropolitan Opera in New York
op 26 januari 1916. Op de terugweg in 1916, wordt het schip waarop hij
zat, de Sussex, door een Duitse onderzeeër de grond in geboord, ergens
tussen Folkestone en Dieppe. Hij en zijn vrouw overleven de ramp niet.
Granados wordt beschouwd als een van de belangrijkste componisten
van Spanje. Alhoewel zijn werk beïnvloed werd door Robert
Schumann, Edvard Grieg en Franz Liszt, ontwikkelde hij een eigen stijl
met individuele harmonische wendingen en ritmiek, en met karakteristieke
melodieën. Hij wordt door zijn landgenoten liefdevol ‘onze Schubert’
(Franz Schubert) genoemd en heeft verder koosnamen als de ‘Spaanse
Chopin’ en de ‘laatste Romanticus’.Hij schreef voorts een studie over
het gebruik van het pianopedaal, verzorgde de uitgave van tot dan toe
onuitgegeven sonates van Alessandro Scarlatti en herinstrumenteerde
het pianoconcert in f van Frédéric Chopin. De Spaanse regentes Maria
Christina van Oostenrijk eerde Granados op 9 januari 1899 met het kruis
in de Orde van Karel III. Op 7 december 1892 huwde hij met María de
los Desamparados (Amparo) Gal y Lloveras in de kerk van “San Pedro
de las Puellas” te Barcelona.

MÉDITATION DE THAÏS

J. MASSENET

The Méditation is een instrumentale entr’acte
uitgevoerd tussen de scènes van Act II in
de opera Thaïs. In de eerste scène van Act II
confronteert Athanaël, een monnik van Cenobite,
Thaïs, een mooie en hedonistische courtisane
en toegewijde van Venus, en probeert haar te
overtuigen haar leven van luxe en plezier te
verlaten en redding te vinden door God. Het is
in een tijd van reflectie na de ontmoeting dat
de Meditatie wordt gespeeld door het orkest. In
de tweede scène van Act II, na de Méditation,
vertelt Thaïs aan Athanaël dat ze hem naar de woestijn zal volgen.
Het stuk is in D-majeur en is ongeveer vijf minuten lang (hoewel er een aantal
interpretaties zijn die het stuk tot meer dan zes minuten rekken). Massenet
heeft het stuk misschien ook geschreven met religieuze bedoelingen; de
tempomarkering is Andante religioso, wat zijn intentie betekent dat het
religieus moet worden gespeeld (wat strikt in het tempo of letterlijk met
religieus gefundeerde emotie kan betekenen) en in wandeltempo, of
rond 60 BPM. Het stuk begint met een korte introductie door de harpen,
waarbij de solo-viool snel binnenkomt met het motief. Nadat de viool de
melodie twee keer speelt, gaat het stuk in een sectie gemarkeerd animato,
geleidelijk aan steeds meer gepassioneerd (Massenet schreef poco a poco
appassionato). De climax wordt bereikt op een plaats gemarkeerd poco
piu appassionato (een beetje meer passie) en wordt vervolgens gevolgd
door een korte cadenza-achtige passage van de solist en keert terug naar
het hoofdthema. Nadat het thema twee keer is gespeeld, voegt de solist
zich bij het orkest terwijl hij harmonieën speelt op het bovenste register
terwijl de harpen en strijkers rustig spelen onder de solo lijn.
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MIRHI-MASAKA SINT-TRUDO Solidair
De zusters van de Sint-Trudoabdij en
haar werkgroep ‘Mirhi-Masaka Sint-Trudo Solidair’
organiseren dit jaar een benefietconcert ten voordele van het project

‘Woonpaviljoen voor kwetsbare kinderen’

In 2017 namen de zusters van de Verrijzenis van de Priorij van Rwanda te Muhanga
een bestaand tehuis over voor kinderen met een beperking. Een totale reorganisatie dringt
zich echter op, zowel op vlak van basisverzorging, als op vlak van pedagogische omkadering
en infrastructuur. Een eetzaal ontbrak evenals een uitgeruste keuken. Daarenboven was er
vorig jaar een overstroming die de slaapzalen voor 80 kinderen onbruikbaar maakte.
De opzet is over een periode van enkele jaren een nieuw kinderdorp te ontwikkelen.
Daarvoor wordt gekeken naar de bouw van verscheidene nieuwe woonpaviljoenen
voor de kinderen. Volgend jaar willen de zusters de eerste stappen daartoe zetten.
En wij willen hen bij die ‘eerste stenen’ helpen, een opstap naar een betere toekomst,
een nieuwe warme thuis voor kwetsbare kinderen.

U kan steunen door deel te nemen aan het middagconcert met pastabuffet.
Het project zal er worden toegelicht in aanwezigheid van de Afrikaanse medezusters.
Of: indien u niet aanwezig kunt zijn op dit benefietconcert maar toch dit project wil steunen,
kan dat door te storten op rekening: BE43 4771 0226 0101 van de St.-Trudoabdij
of voor een gift van min. € 40,00 waarvoor u een fiscaal attest wenst
kan u storten op rekening: BE66 7380 3734 7143 van Kontinenten

www.sint-trudo-solidair.be - www.sinttrudoabdij-brugge.tk -www.kontinenten.be

STEUNEN:

Voor minimum € 40,00 krijgt u een fscaal attest
storten op rekening:
BE66 7380 3734 7143 van Kontnenten
met vermelding:
- naam
- voornaam
- rijksregisternummer
- ‘projecten Masaka‘

