Lisanga organiseert een benefietconcert
Vox Venti’s Favorites
Fluit, hobo, klarinet, hoorn en fagot
Muziek van Haydn, Ibert, Ligeti, Debussy en Piazolla

Ten voordele van het project ‘hôpital général de référence de Bokoro’

Zaterdag 8 december 2018 om 19u
Sint-Eligiuskerk,
Sint-Eligiusstraat, 9050 Gentbrugge
Ingang: 12 euro

Steunkaart: 5 euro

Vox Venti
Vox Venti is een houtblaaskwintet bestaande uit professionele musici. Het is een jonge,
enthousiaste groep die streeft naar een eigen karakteristieke klank en muzikaal
hoogstaande vertolkingen. Dit ensemble bestaat sedert 2011 en heeft heel wat concerten
achter de rug op nationaal niveau. Naast de klassieke conceten, betreedt Vox Venti in
diverse Vlaamse en Brusselse scholen het podium met hun pedagogisch project 'Peter en
de Wolf'. Het ensemble streeft ernaar om muziek naar de mensen toe te brengen en ze zo
te laten proeven en genieten van deze prachtige bezetting met zijn brede waaier aan
kleuren en mogelijkheden.
In 2014 behaalden behaalde Vox Venti de 'Prix Mathilde Horlait Dapsens' en werd finalist
van 'Supernova-The Future Sound Of Classical Music'.
Kortom, Vox Venti is een ensemble met een blik op de toekomst die de klassieke muziek
opnieuw wil laten heropleven door het leveren van kwaliteit in een aangename context.

Vox Venti's Favorites
Haydn J. - Divertimento
Ligeti G. - Sechs Bagatellen
Agay D. - Five easy dances
Debussy D. - Suite No. 1
- Pauze Farkas F. - Early Hungarian Dances
Barber S. - Summer Music
Piazzolla A. - Primavera Porteña

Zoals de naam al doet vermoeden, brengen we met dit programma de favoriete werken van
het kwintet. Alle stijlen van ons repertoire komen hier aan bod. Aangezien we deze werken
graag spelen is de kwaliteit ook verzekerd.
Het is een gevarieerd programma met spannende en ontspannende momenten. Muzikale
en virtuoze hoogstandjes als György Ligeti en Samuel Barber komen aan bod, maar er is ook
plaats voor enkele dansen van Ferenc Farkas, Denes Agay en Astor Piazzolla. Wegdromen
doen we op de zachte en bekende melodieën van Claude Debussy. Alle werken zijn als het
ware op ons lijf geschreven en zijn terecht onze ‘favorites’. Het is een gevarieerd
programma geschikt voor elke muziekliefhebber, jong en oud.

Steun het project ‘hôpital général de référence de Bokoro’ !
De Zusters Kindsheid Jesu waren 75 jaar actief in de D.R. Congo. In het district Inongo hebben zij zich ingezet in
onderwijs, gezondheidszorg en vorming. In 2002 keerden de Vlaamse zusters definitief terug naar Vlaanderen. Hun
werk wordt nu verder gezet door de Congolese 'Soeurs de l'Immaculéé Conception (SCIC)’ en hun medewerkers.
In 1992 ontstond vanuit de woonzorgcentra van de congregatie Zusters Kindsheid Jesu de missiewerkgroep Lisanga.
Nadien werd een vzw opgericht om de projecten van de Belgische en Congolese zusters blijvend te kunnen
ondersteunen.
Lisanga betekent: samenwerken in vriendschap.

Project in beeld : Hôpital général de référence de Bokoro
“Het ziekenhuis van Bokoro is een eiland van hoop in een woestijn zonder gezondheidszorg”.
Met die zin opent Dr. Jean-Pierre Lokonga zijn rapport over zijn bezoek aan het referentieziekenhuis hospitaal dat
door Lisanga wordt ondersteund.
Hij vervolgt: “In dat ziekenhuis heb ik een operatiezaal gezien met een uitrusting die voldoet aan de eisen.”
Er bestaat echter een grote behoefte aan opleiding en bijscholing, daarom besloot Lisanga om hiervoor extra
budgetten te voorzien: de prioriteiten zijn opleidingen op het gebied van anesthesie en beeldvorming(echografie),
het aanleren van cataractoperaties en het beheer van de farmacie. Hiervoor doen we het liefst beroep op Congolese
opleidingscentra en specialisten. Het ziekenhuis financiert zelf een deel van die opleidingen, we kunnen spreken van
een evenwichtig partnerschap!

U kan Lisanga steunen met een gift voor één van de projecten in de regio Inongo. Lisanga coördineert de projecten
en garandeert dat de gelden integraal aan de projecten besteed worden. Stortingen kunnen op volgend
rekeningnummer:
vzw Lisanga
Onze Lieve Vrouwstraat 23
9041 Gent – Oostakker
www.zorg-saam.be/lisanga
IBAN: BE41 4460 2504 2110
BIC: KREDBEBB
Gelieve bij de storting uw naam, voornaam, adres en 'gift' als mededeling te vermelden.
Vzw Lisanga is tot eind 2018 erkend om fiscale attesten uit te schrijven voor giften van privé personen
(vanaf 40 euro/jaar).

