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Laatste berichten van Het Goudblommeke in Papier  - Actualité de La Fleur en Papier Doré  -

Jusqu'au 3 avril :  une très 
belle exposition de photos et 
de lithos de Marcel Mariën. 
Tot 3 april : een heel mooie 
tentoonstelling van foto's en 
litho's van Marcel Mariën.   

litho's van/de Marcel Mariën   
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Donderdag 24 februari , 11u : 
An Dewitte , mezzosopraan 
en Samia Bousbaïne , harpis-
te geven in het Goudblomme-
ke een persconferentie om 
hun tweede cd « Voxandie » 
voor te stellen.  Tijdens een 
mini-concert zullen ze een 6-
tal liederen van hun cd ten 
beste geven. Van elke ver-
kochte cd gaat 3 euro naar 
«Kom op tegen kanker».

Le jeudi 24 février à 11 heu-
res:  An Dewitte, mezzoso-
prano et Samia Bousbaïne, 
harpiste donneront au Goud-
blommeke une conférence 
de presse pour le lancement 
de leur deuxième CD intitulé 
Voxandie II. Elles interpréte-
ront  6 des 22 chansons de 
leur disque.  Par CD vendu, 
3! seront remis à l'action « 
Kom op tegen Kanker ».

An Dewitte    

 Samia BousbaïneAn Dewitte

Le vendredi 25 février à 
partir de 19h30 : un moment 
de bonheur avec une soirée 
de musique 1960-70 de la 
collection de disques vinyls 
d'Antoine Courtmans ressor-
tis du grenier par son frère 
Didier.
Vrijdag 25 februari vanaf 
19.30u : een fijne muzikale 
avond met de langspeelpla-
ten van wijlen Antoine Court-
mans , gedraaid door zijn 
broer Didier. Muziek uit de 
sixties en seventies.
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Het Goudblommeke in Papier 
heeft ook voor dit seizoen 
weer een afspraak met 
«Stoemp», de organisatoren 
van kwaliteitsvolle concer-
ten. Zo mag u op woensdag 4 

Ook dit jaar weer 
STOEMP-

concerten in het 
Goudblommeke

mei 2011 « LOOK & TREES 
(met INNE AMATORSKI) » 
verwachten. Om deze groep 
een beetje te schetsen refe-
reren wij naar een uitzending 
van Radio één met Wouter 
Mattelin: "Look & Trees spe-
len popdeuntjes die je nog 
wekenlang nafluit, maar er 
zit meer achter dan dat. In de 
goeie traditie van Ween of 
Pavement heeft hun song 
'Paperplanes' een gezonde 
twist: dwarsfluiten, vibes, 
een scheve gitaar of wat te-
gendraadse elektronica hou-
den je bij de les. En wij 
krijgen graag les van Look & 
Trees!"
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