
PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Nr. 84 
dec. ‘20 Driemaandelijks tijdschrift van het Willemsfonds Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Erkenningsnummer P206416 - Afgiftekantoor Brussel X - Kortweg

Verantwoordelijke Uitgever: Willemsfonds BHG, Andrée De Jonghstraat 12/17, 1020 Laken - Tel. 0497 58 54 96 - E-mail: suzanne.terhaar@willemsfonds.be - Website: www.willemsfondsbrussel.be

2021. Zelden hebben we met z'n allen zo
uitgekeken naar een nieuw jaar als nu. We laten
het coronajaar achter ons en kijken vol goede
moed uit naar een voorspoedig 2021. En laten
we dat jaar inzetten op een leuke, feestelijke
manier.

Dit willen we doen met een fijne nieuwjaarsactie. Omdat we jullie, trouwe leden en
geïnteresseerde Kortweglezers, graag willen bedanken voor jullie aanhoudende steun - en
de positieve berichtjes - in 2020, zorgen we op zondag 31 januari voor een mooi concert dat je 
digitaal kan bijwonen. De band Gorgona zal dan het beste van zichzelf brengen. Meer informatie over 
deze band vind je onderaan deze pagina.

Maar er is meer. Om je van de nodige versnaperingen te voorzien tijdens dit concertje, zullen 
onze vrijwilligers apero-boxen rondbrengen naar iedereen die zich inschrijft en in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest woont. Deelnemers die hierbuiten wonen, kunnen de apero-box ophalen in 
Brussel-centrum.

Aangezien we ook de middenstand willen ondersteunen, zullen deze apero-boxen worden 
samengesteld door Brusselse traiteurs. De boxen zullen boordevol lekkernijen zitten, en we voorzien 
er nog een lekker drankje bij, namelijk het Wijze Willem-bier of non-alcoholisch alternatief.

Concreet: wat moet je doen om een gratis apero-box te krijgen en mee van dit concert
- in typisch Brusselse omgeving - te kunnen genieten?

Je kan je inschrijven tot en met vrijdag 15 januari. Dit kan door een mailtje te sturen naar 
bestewensen@willemsfondsbrussel.be . Vermeld hierbij zeker
• je naam & adres
• of je zaterdag 30 of zondag 31 januari verkiest om je apero-box thuis aan te krijgen
• om hoeveel personen het gaat

Ook telefonisch inschrijven kan, via telefoonnummer 0472 59 42 02.

EXTRA EINDEJAARSEDITIE

Gorgona
 
Sinds een kleine tien jaar spelen Sacha Van Loo (accordeon, zang) en Jonathan Dupont (gitaar, 
zang) muziek uit Centraal- en Zuid-Europa. Ze zijn beiden bijzondere talenknobbels en hun 
derdegeneratieafkomst van respectievelijk Russisch-Oekraïne en Noorwegen helpt hen om zich 
te verdiepen in de authentieke volksmuziek van Rusland, de Balkan en Scandinavië. Later kwam 
er Griekse rembetiko bij. Sacha deed ervaring op met Sirin van Tcha Limberger en verschillende 
theaterproducties. Sinds kort werken ze samen met An Van Laethem (heel assortiment 
strijkinstrumenten, zang), een violiste gespecialiseerd in muziek van de middeleeuwen over barok 
tot hedendaags. Ze is te horen bij gerenommeerde ensembles als Huelgas, La Petite Bande, 
Les Muffatti en B’Rock. De nieuwe combinatie verrijkt hun klank en mogelijkheden, en samen 
gaan ze nu als zeemeermin en zeemeermannen (gorgones) op zoek naar nog meer traditioneel 
Balkanrepertoire.

Wil je lid worden van het Willemsfonds? Dit kan via naar www.willemsfonds.be of suzanne.terhaar@willemsfonds.be . Lidmaatschap kost 15 euro, en 3 euro per bijkomend gezinslid.

Voor wie?

Gratis voor iedereen die in 2020 lid 
was en/of in 2021 lid is van een Brus-

selse Willemsfondsafdeling.

Ook niet-leden kunnen de apero-box ont-
vangen. Dit kan aan de sterke kortingsprijs 
van 10 euro.

Zet het nieuwe jaar goed in: 
ontvang een gratis apero-box 

bij je thuis en geniet van een 

digitaal optreden!

BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Digitaal concert - 31 januari om 18u00

Onze beste wensen
voor het nieuwe jaar!

“Met deze actie willen we 2021 goed 
inzetten. Laten we er een fantastisch 
jaar van maken!”
Initiatiefnemers Pieter Debou & Frederik Ceulemans, 

namens de Brusselse Willemsfondsafdelingen



Normaal zou de nieuwjaarsconference 
"Absurditeiten, 2020: het jaar stillekens" - 
met Bert Kruismans, Jan De Smet en Karl 
Meersman - doorgaan op 16 januari (zie: vorige 
Kortweg). Echter, door de nog steeds geldende 
coronamaatregelen en aangezien we toch echt 
100% zeker willen zijn dat we onze activiteiten 
veilig kunnen organiseren, werd besloten om 
dit optreden uit te stellen tot zaterdag 27 
maart.

Wij hopen jullie die dag te mogen verwelkomen 
vanaf 19u30. De voorstelling begint om 20u00.
Indien het aantal inschrijvingen de drempel van 
het maximum aantal aanwezigen overschrijdt, 
dan lassen we diezelfde dag nog een extra 
voorstelling in om 16u00. Op die manier zullen 
we kunnen garanderen dat er nooit teveel 
mensen tegelijkertijd in de zaal aanwezig zijn.

Een gloednieuwe voorstelling
Erhan Demirci kwam als 20-jarige Limburger in Brussel terecht en is nog steeds zeer gelukkig om hier te 
wonen. Hoewel de komiek voornamelijk optreedt in Vlaanderen en Nederland, kijkt hij er enorm naar uit 
om eens met de metro naar het werk te kunnen gaan. Op vrijdag 26 februari treedt hij immers op voor het 
Willemsfonds. In avant-première brengt hij dan zijn nieuwste voorstelling "Doe rustig". 

Want "druk, druk, druk...", dat was het standaardantwoord wanneer je - vòòr corona - iemand vroeg hoe 
het ging. Maar deden we dit ons zelf niet aan door én carrière te willen maken, 3 hobby’s te hebben, aan 
zelfontplooiing te doen en een gezin te runnen? En gaan we dat tempo opnieuw oppikken na Corona? Wij 
nemen alvast wat gas terug en genieten tijdens deze voorstelling van anderhalf uur pure quality-time!

"Waar ik het meeste naar uitkijk in 2021? Terug kunnen optreden!"
                                                                              Erhan Demirci

Coronaproof in een gezellige café-opstelling
Vanwege onze fijne ervaringen met het Vaudevilletheater in de Koninginnegalerij, verwelkomen we je ook 
voor dit optreden graag in deze magnifieke zaal. Om de ervaring van deze stand-up comedyshow compleet 
te maken, creëren we in de zaal een ware café-opstelling. Omdat met tafeltjes (voor je persoonlijke bubbel) 
gewerkt wordt, is het aantal plaatsen echter beperkt. Wil je erbij zijn, aarzel dan niet om tickets aan te 
kopen.

Hierbij heb je twee opties: 
1. Zaalticket: een plaats in de zaal beneden dichtbij het podium. Hier wordt gewerkt met hoge tafels met 

barkrukken en word je als bezoeker meer opgenomen in de gezellige cafésfeer die we creëren in dit 
authentieke theater. 

2. Balkonticket: zit je graag meer comfortabel in een pluche theaterzetel? Kies dan voor deze optie. Je 
bent wat verder van de komiek verwijderd, maar goed zicht is nog altijd gegarandeerd. 

Vrijdag 26 februari om 20u00,
deuren open vanaf 19u30 *
Vaudevilletheater, Koninginnegalerij 13, Brussel
10 euro
Inschrijven kan via http://erhan.willemsfondsbrussel.be

* Deze voorstelling is gepland op vrijdag 26 februari 2020. Indien de 

coronatoestand of de coronamaatregelen het onmogelijk zouden maken 

om deze voorstelling te laten doorgaan op deze datum, dan zal het 

optreden worden verzet naar vrijdag 28 mei. Wanneer je je inschrijft en de 

voorstelling wordt uitgesteld, dan zal je de keuze krijgen om het ticket te 

behouden voor de nieuwe datum, of een terugbetaling te krijgen.

Zaterdag 27 maart om 20u00, deuren open vanaf 19u30
Vaudevilletheater, Koninginnegalerij 13, Brussel
10 euro
Inschrijven kan via http://absurditeiten.willemsfondsbrussel.be

27 MAART 2021
20u00

vaudeville theater
Koninginnegalerij 13 

1000 brussel

27 MAART 2021
20u00

vaudeville theater
Koninginnegalerij 13 

1000 brussel

PODIUM EN MUZIEK 

PRIJS: €€ 10    TICKETS VIA  absurditeiten.willemsfondsbrussel.bEPRIJS: €€ 10    TICKETS VIA  absurditeiten.willemsfondsbrussel.bE

NIEUWE DATUM
Uitstel, maar geen afstel 
Nieuwjaarsconference
Absurditeiten op 27 maart

Doe rustig
Stand-up comedyshow

Erhan Demirci

Avant-première

Het Willemsfonds organiseert, 

samen met Bookman Artist 

Management & Kairos Concerts 

en de stad Gent, een reeks 

digitale concerten vanuit het 

prachtige Gravesteen in Gent. 

Hiermee luiden we samen het 

nieuwe jaar in.

24 december om 20u00: Italiaanse kerstmuziek uit de 
zeventiende eeuw
We volgen de stralende ster op zoek naar het pasgeborene kind. 
Geïnspireerd door bekende en minder gekende 17de eeuwse 
Italiaanse meesters confronteren we het traditionele kerstverhaal 
met pareltjes uit de muziek die we vandaag de dag enkel nog 
in bibliotheken kunnen terugvinden. Op deze manier krijgt het 
(vooral mondeling) overgeleverde kerstverhaal een originele 
muzikale invulling.
Vrolijk jubelende engelen, drie wijzen op zoek en ‘begeesterde 
herderkens’  brengen ons tot bij het langverwachte kindeke.  
Gefascineerd en vol bewondering voor dit prachtige 
kerstgebeuren zingen we: fare la nina na...

1 januari om 11u00: Eindelijk, 2021 is er!
Het Cosy Brass Quartet presenteert zijn puur, charmant en 
zangerig timbre in een al even 
boeiend repertoire: een brede waaier 
van prachtige originele composities 
en arrangementen van bekende 
melodiën, feestelijke ouvertures 
en filmmuziek. Voormalig radio-
omroeper Fred Brouwers presenteert 
het programma.

Schrijf je online in voor dit concert en ontvang een link 
naar de livestream, die nog tot 48 uur na het concert 
beschikbaar blijft. Ga naar www.willemsfonds.be en klik 
op "Virtuele activiteiten".

Digitale eindejaarsconcerten
in het Gentse Gravensteen

Wil je Kortweg gratis thuis aankrijgen?
Of wil je deze niet meer ontvangen?
Laat ons iets weten via suzanne.terhaar@
willemsfonds.be of 0497 58 54 96


