DOUCE FRANCE
21 juni 2022 - 19.30 – Wolubilis

CONCERT TER GELEGENHEID VAN HET FRANSE VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN DE EU
Met het beschermheerschap van Z.E. de heer François Sénémaud Ambassadeur van Frankrijk bij het Koninkrijk België

OFFICIEEL PERSBERICHT
De International Yehudi Menuhin Foundation organiseert een concert ter gelegenheid van het Franse
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op 21 juni 2022 in Wolubilis. Al meer dan dertig jaar voert de
Stichting sociaal-culturele projecten uit ter bevordering van gelijke kansen bij de toegang tot cultuur en
kunstbeoefening. Via haar jaarlijkse concerten brengt zij een boodschap van vrede, universalisme en
verdraagzaamheid over door de muzikale uitingen van verschillende culturen te huldigen.
Een rijk en gevarieerd muziekprogramma
Verschillende gerenommeerde musici zullen een repertoire van verschillende stijlen ten gehore brengen, waarbij
de rijkdom van het Franse muzikale erfgoed wordt belicht. Op het programma staan onder meer bal musette, Frans
muziek, filmmuziek, klassieke muziek, slam en wereldmuziek.
Kunstenaars uit verschillende culturen en stijlen
In de geest van Yehudi Menuhin zal het repertoire worden vertolkt door een groot aantal artiesten uit verschillende
culturen en muziekstijlen: De Franse violist Gilles Apap, de solisten van het Brussels Chamber Orchestra begeleid
door de Antwerpse accordeoniste Gwen Cressens en de Roemeense cimbaalspeler Marius Preda, de Haïtiaanse
zangeres Marlène Dorcéna, de Franse zangeres Marianne Aya Omac, de Congolese slammer microMEGA le
Verbivore.
Concert voor vrede en solidariteit
Dit concert zal ook in het teken staan van vrede en solidariteit door het verwelkomen van twee violisten, een
Tsjechische van Russische afkomst, Olga Sroubkkova, de andere Oekraïense, Valerij Sokolov. Door samen te spelen
zullen zij de kracht van dialoog en luisteren in deze moeilijke tijden illustreren.
The International Yehudi Menuhin Foundation
Sinds zijn oprichting in 1991 in Brussel heeft het IYMF artistieke expressie gebruikt als een instrument voor de
ontmoeting van wereldculturen en heeft het een Europees merk van multiculturele concerten van hoge kwaliteit
voortgebracht. Via al deze projecten gebruikt de Stichting kunst als een middel om sociale integratie en
interculturele dialoog te bevorderen.
Lees meer over onze projecten.
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