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Sterk geïnspireerd door onze ideeën, maar geen idee waar je moet beginnen? Wij zetten hier alvast enkele referenties op een
rijtje. Het zijn artiesten die ons gecontacteerd hebben omdat ze interesse hebben om te spelen in een gebedshuis of artiesten
die wij ontdekten en toepasselijk vonden voor een gebedshuis. Het spreekt voor zich dat dit geen exhaustieve lijst is, maar louter
een vertrekpunt.

EXPO
l Sacred Places is een kunstenorganisatie die orginele, multidisciplinaire projecten uitwerkt (www.sacredplaces.be)
l Moderne kunstvoorwerpen : Marie-Paule Haar (www.marie-paule-haar.be)
l Kalligrafie : Yves Leterme stelde zijn werk in 2011 tentoon in de St-Anna-ten-Drieënkerk in Antwerpen
(www.yvesletermeletters.com)
l Atelier Saint-Séraphin de Sarov (Luik) onder leiding van Anette Gottschalk maakt iconen (http://iconruss.e-monsite.com)
l Bibiana De Paula, schilder www.bibianaart.com

MUZIEK
ZANG
Religieuze gezangen:
l Pandora en Ultreya (www.duo-ultreya.be)
l Academie voor gregoriaanse gezangen (www.gregorien.be)
Met een overzicht van alle gregoriaanse koren in België.
Hedendaagse muziek:
l Isbells traden in 2011 op in de Predikherenkerk in Leuven (www.isbells.be)
Folkmuziek:
l AmoRRoma (www.majesticstudio.be/amorroma)
l Ishtar (www.ishtar.be)
l Calan (www.calan-band.com)
l Meditatieve sitarmuziek (www.pejmanzahedian.com)
l The Golden Glows: hun programma Schelp en Stem (een samenwerking met Spiral Consort) is speciaal
bedoeld voor kerkgebouwen (www.goldenglows.be)
l Een overzicht van christelijke rockbands vind je op (www.christelijkpodium.nl)
Belgische christelijke rockbands:
l Angelos (www.angelos.sitew.com)
l New Soul (www.facebook.com/pages/New-Soul/374684443645)
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KOREN
l Vorming koren en partituren (www.koorenstem.be)
l Koor met mindervaliden: Poco a Poco (www.pocoapoco.be)
l Overzicht koren in Vlaanderen (http://koren.start.be)
l Europa Cantat European federation of young Choirs (www.europacantat.org/conpresso/index)
l Ensemble Vocal de Bruxelles, mannenkoor onder leiding van Philippe Fernandez (www.evb-choir.be)
CONCERTEN
l Drums: Feniks Taiko (http://fenikstaiko.blogspot.com)
l Drums: Lokomotiv (http://www.lkmtiv.be)
l Harp: Vivian Jacob (www.vivianjacob.net)
l Harp: Harpe Diem (http://harpediembe.brinkster.net/kwartet_algemeen.htm)
l Glazen muziekinstrumenten Transparences (www.glassmusic.org)
l Orkest van Daniel Glineur: 5 tot 30 muzikanten (www.musicordes.be)
l Música Temprana: barokinstrumenten en zuid-Amerikaanse instrumenten met zang. Barokrepertoire
uit Zuid-Amerika (www.musicatemprana.com)
l Orgel en stomme film “La Passion de Jeanne d'Arc” : Michel Berger, organiste van de Saint-Jossekerk in Brussel
(tel 0495 31 68 07 (Fr))
l Historische muziek met omkadering: La Cetra d’Orfeo (www.lacetradorfeo.com)
l Brassband Haspengouw (www.facebook.com/brass-band-haspengouw-256225112776)
l Renaissance muziek: het ensemble Polyphonia Castileti (http://polyphoniacastileti.org)
l Divers repertoire van opera’s, operettes, klassieke en contemporaine muziek: het ensemble Laetare (http://evilaetare.blogspot.be)
l Spirituele en meditatieve muziek: Pejman Zahedian (0031-0611410527) (https://soundcloud.com/pejman-zahedian)

ANIMATIE
l Educatieve animatie over oude bouwtechnieken :
Jean-Noël Lippert
(http://www.richesheures.net/acteurs/06-jean-noel-lippert.htm)
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FILM

DANS
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l Met een beamer, luidsprekers en een groot wit doek is het eenvoudig om een
cinema-avond te organiseren. En als er dan nog enkel met kaarsen verlicht wordt,
belooft het een sfeervolle avond te worden. Enkele films om te (her)ontdekken.
- "Pope John Paul II", John Kent Harrison, 1984
- "Jezus of Nazareth", mini-serie, 1977
- "Jesus Christ Superstar", Norman Jewison, 1973
- "The son of Man", Mark Dornford-May, 2006
- "The 10 commandments", C.B. DeMille, 1956
- "Salome", William Dieterle, 1953
- "Quo vadis?", Mervyn Leroy, 1951
- "Luther", Eric Till, 2003
- "Soeur Sourire", Stijn Coninx, 2009
- "The Pilgrim", Charles Chaplin, 1923
- "The Gods Must Be Crazy", Jamie Uys, 1981
- "Hotel Rwanda", Terry George, 2004
l Docville is een jaarlijks documentairefestival in Leuven.
- "Rainmakers", Francis Ford Coppola; 1997
Op hun website (www.docville.be) vind je heel wat
- "From Haiti’s Ashes", Patrick Forbes, 2011
inspiratie voor recente documentaires.
- "An Inconvenient Truth", Davis Guggenheim, 2006

l Tijdens de “12 weken van Sint-Michiel” in de Sint-Michielskerk
te Leuven bracht “het Danshuis” het project “Pur Sang”
(www.sacredplaces.be/site/12weken2011week4.html)
l Sacred Places vzw: project INDIVIduo met zang en dans
(http://www.sacredplaces.be/site/dagOKleuven2012.html)

ONTDEKKINGSTOCHTEN
l Via www.routeyou.com kan je je eigen wandel-, fiets- en motorroute
in elkaar steken en online publiceren
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POËZIE – LITERATUUR
l Gezongen poëzie: Gezelle Gezongen (www.gezellegezongen.be)
l Gedichten over de natuur, het leven, de liefde, al dan niet met begeleiding op
gitaar: Erika De Stercke (0485/780 785 - erikadestercke@hotmail.com)

© lemmert.be

THEATER
l Lune et l’autre asbl (fr) (http://luneetlautreasbl.jimdo.com)
l Theater Antigone (www.antigone.be)

ACTIVITEITEN : KINDEREN EN JONGEREN
l Labyrint van de Pelgrim: levensgroot ganzenspel te ontlenen bij de Stichting Open Kerken
(www.openkerken.be/default.asp?structureID=139)
l Goutte d’eau: franstalige sensibiliteitscampagne voor gebruik van water poppentheater
voor kinderen van 2,5 tot 8 (www.swde.be)
l Vzw Moos : kunst- en erfgoededucatie voor kinderen en jongeren (www.mooss.org)

DIVERSE ACTIVITEITEN
l Recepten voor historische gerechten, waaronder de Bijbelse keuken:
(www.dehistorischekeuken.nl)
l Compagnie Les Passagers: gespecialiseerd in verticale dansspektakels
(www.compagnielespassagers.com). Zorgden voor een torenspektakel tijdens
de Dag van de Open Kerken 2012 in Roeselare (http://vimeo.com/43526511)
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