DeSingel / Gele zaal
Desguinlei 25 / 2018 Antwerpen
Wij geven eindelijk rendez-vous in de Witte Foyer en de Gele Zaal van kunstcampus
deSingel op zondag 5 september 2021.
Programma
• 13:30
Onthaal in de Witte Foyer met koffie en thee. (*) Uitdelen naamkaartjes.
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• 14:00
Opening van de bijeenkomst en woord van welkom door de nieuwe voorzitter
Henk Mulder .
• 14:10
Enkele leden halen herinneringen op aan Hein Leffring, onze oud-voorzitter, vertellen
anekdotes en staan stil bij memorabele momenten. Julia [vrouw van Hein] en Myrte
[dochter van Hein] zullen hierbij aanwezig zijn.
• 14:30
Korte presentatie van de Paustovski-reis die voorlopig gepland staat in mei 2022.
Herwig Deweert geeft uitleg bij het onstaan van de gelimiteerde reeks van
4 kinderverhalen van Paustovski. [Vertaling, bewerking en illustraties]
• 15:00
P a u z e in de Witte Foyer met koffie en thee (*).
Gelegenheid tot aankoop van publicaties van onze vereniging en van uitgeverij Urbi et
Orbi.

• 15:45
Hilde Uitterlinden en Charles Cornette brengen een keuze uit het werk van
Konstantin Paustovski, Aleksandr Poesjkin en Vladimir Majakovski. Met deze
voorstelling hopen zij de gevoelens die ze ervaren bij het lezen van het werk van deze
auteurs over te kunnen brengen op ons, toehoorders. Het thema van de voorstelling
is Zonder verbeelding geen literatuur.

De bronzen ruiter • Foto Hélène Adent • 1955 • Leningrad • Archief #58, bewaard in de fondsen van de
Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art • collection Jacques Doucet • Paris
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Hilde Uitterlinden en Charles Cornette studeerden beiden aan het Hoger Instituut
voor Dramatische Kunst – Studio Herman Teirlinck te Antwerpen.
Hun hele leven lang zijn ze onafscheidelijk verbonden in hun theaterarbeid.
Ze maakten deel uit van het gezelschap van de Koninklijke Nederlandse schouwburg
in Antwerpen tot 1973, toen ze medestichters werden van de Internationale Nieuwe
Scène. Als acteur, regisseur en artistiek verantwoordelijke trokken ze met de I.N.S.
13 jaar lang door België en Nederland met een theatertent en speelden werk van
auteurs als Dario Fo (Mistero Buffo), Bertolt Brecht (Moeder Courage), maar ook eigen
creaties. Ze gaven voorstellingen in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, Engeland,
Moskou, Leningrad, Chili, Nigeria, Ivoorkust, Zuid-Afrika…
Charles en Hilde doceerden samen aan de Studio Herman Teirlinck en gaven talrijke
workshops aan professionele acteurs en aan studenten in binnen- en buitenland.
Als acteur en regisseur namen ze deel aan vele projecten en ze speelden in TV-series
en films. Van 1993 tot 2012 waren ze artistiek verantwoordelijk voor de afdeling
theater en literatuur van het Wereldculturencentrum Zuiderpershuis in Antwerpen.
Daar brachten ze o.m. Als het ware toevallig een vrouw, Elisabeth van Fo, de Odysseia
van Homeros, Jevgeni Onegin van Poesjkin, Dagboek van een gek van Gogol, Franciscus,
de heilige jongleur van Assisi van Fo, een avond rond Hadewych en nog veel meer.
Ze werkten samen met de Nederlandse dirigent Jan Willem De Vriend in producties
van Don Juan van Gluck, Midzomernachtsdroom van Mendelssohn.
• 17:00
Borrel* in de Witte Foyer.
• 18:00
Vrijblijvend deelname aan het diner in het Grand Café van deSingel.
Zie verder onder Menu.
Introducé
Elk lid mag eenmalig een introducé uitnodigen op een ledenbijeenkomst en het
gezamenlijke diner, ter kennismaking met onze vereniging.
Introducés die voor een tweede maal een lid wensen te vergezellen worden geacht lid
van onze vereniging te worden.
Ze betalen € 45 [€ 20 voor de bijeenkomst en € 25 lidmaatschap].
Graag vermelding op de invulstrook.

KONSTANTIN PAUSTOVSKI
VERENIGING
P/A
SERINGENSTRAAT 31
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DESGUINLEI 64
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www.paustovski.org
secretariaat@paustovski.org

Praktisch
Desguinlei 25 / 2018 Antwerpen
• Openbaar vervoer: vanuit het Centraal Station tramlijn 2 [richting Hoboken] en 6*
[richting Olympiade], uitstappen halte deSingel/conservatorium. De halte ligt op het
kruispunt waaraan deSingel is gelegen.
• Met de auto: vanuit Gent afrit 5/Wilrijk,
vanuit Breda/Hasselt afrit4/ Berchem
vanuit Brussel via E19 afrit 5a/ Antwerpen centrum / Berchem / Singel
• Voor deSingel is een groot parkeerterrein.
• Aan de Desguinlei, Jan Van Rijswijcklaan, Le Grellelaan zijn voldoende parkeerplaatsen.
• Extra info: zie https://desingel.be/nl/info/bereikbaarheid
*tramlijn 6 is tot eind augustus onderbroken wegens werken. We houden u op de hoogte.
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! Daar er mogelijk andere activiteiten plaatsvinden in deSingel is het aangewezen naar de
Witte Foyer en de Gele Zaal te gaan via het hellend vlak ter hoogte van het Grand Café,
zijde conservatorium en niet via de algemene inkom op het gelijkvloers, naast de parking.
Dit is parallel aan de Jan Van Rijswijcklaan en de tramlijn. Je loopt recht door en achter
de inkomdeur bevinden zich de liften. Witte foyer (+3) Gele Zaal (+4).
De Witte Foyer ligt een verdieping lager dan de Gele Zaal.
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Inschrijving
De kosten voor de bijeenkomst bedragen 20 euro.
(*) Koffie bij onthaal, tijdens de pauze en borrel tot besluit zijn begrepen in de prijs voor
de deelname aan de ledenbijeenkomst.
Inschrijven uiterlijk 20 augustus door:
• uw komst te melden via het strookje onderaan het mailbericht in te vullen en te
retourneren aan secretariaat@paustovski.org
• als dit niet werkt volstaat een mailbericht met de gevraagde informatie
• uw deelname aan het diner te melden met: vis, vlees, vegetarisch
• u maakt het passende bedrag over op rekeningnummer NL03 RABO 0356530388
RABONL2U / Vereniging K. Paustovskij, mét vermelding van de namen.
• € 20 voor alleen ledenbijeenkomst
• € 62 voor ledenbijeenkomst + de vegetarische maaltijd + drankenpakket
• € 63,50 voor ledenbijeenkomst + de maaltijd met vlees + drankenpakket
• € 68,50 voor ledenbijeenkomst + de maaltijd met vis + drankenpakket
Menu
Voor groepen hanteert het Grand Café een all-in formule [met keuze uit vis, vlees of
vegetarisch] inclusief een drankenpakket. Dit omvat consumpties naar believen van witte
en rode huiswijn, bier van het vat, water [mineraal of bruisend], frisdrank en koffie of thee
na de maaltijd.
• Vegetarisch: Seizoenssoepje met verfijnde garnituur + Ravioli van eekhoorntjesbrood,
gebakken paddenstoelen, truffelsausje.
• Menu vlees: Seizoenssoepje met verfijnde garnituur + Rundsstoofvlees bereid met bruine Leffe,
witloofslaatje + frietjes.
• Vis: Seizoenssoepje met verfijnde garnituur + Op vel gebakken zeebaarsfilet, knolselderpuree
met truffel, chips van vergeten groenten.
U kan inschrijven en betalen voor het diner tot 29 augustus.
! bij annulering na 31 augustus kan geen restitutie worden verleend. Helaas moet de
vereniging de afmeldingen van de diners na die datum toch betalen.
U doet ons een groot plezier door onmiddellijk in te schrijven en niet te wachten tot de
deadline.
Het maakt het leven van de organisatoren zoveel prettiger…
Én bijkomend voordeel: u verliest de datum niet uit het oog.

Wij hopen alweer op uw talrijke aanwezigheid!
Jean Alen,
secretaris VKP

1 juli 2021
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