MAAK KENNIS MET LUISJE EN VLOOTJE TIJDENS
BACHFESTIVAL DORDRECHT
Transit art kunstenaar Machteld Teekens en accordeonist Aldert Prast spelen samen in het sprookje van Grimm:
Luisje en Vlootje. Een voorstelling vol beeld, muziek en poëtische teksten. Zij spelen deze voorstellingen tijdens
Bachfestival Dordrecht in diverse verzorgingscentra in Dordrecht en de Drechtsteden.
Op 19 juni staat deze voorstelling om 12.30 uur in inloophuis Helianthus aan de Singel 28 in Dordrecht. U bent van
harte welkom om bij Helianthus van deze bijzondere voorstelling te komen genieten!
LUISJE EN VLOOTJE
Een sprookje over de kleinste en minst geziene dieren in de wereld. Ze blijken wel degelijk gevoelens te hebben en
kunnen daarmee een slaperig bergdorpje behoorlijk op zijn kop zetten. En dat alles omdat niemand nadenkt! In deze
speelse voorstelling uitgevoerd door Machteld Teekens en Aldert Prast wordt het onbekende sprookje van Grimm
uitgebeeld. Het verhaal komt tot leven dankzij tekeningen, muziek van J.S. Bach en vertelling. Het begint met een
verdronken luis en het eindigt met een verdronken dorp. Bijna tenminste, want gelukkig wordt er net op tijd
ingegrepen.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Dinsdag 19 juni om 12.30 uur speelt Luisje en Vlootje in Inloophuis Helianthus, Singel 28 in Dordrecht.
Uitvoerenden zijn Machteld Teekens (www.machteldteekens.nl) en Aldert Prast (www.accordeon.biz).
OVERIGE VOORSTELLINGEN
Naast de uitvoeringen in verzorgingscentra zijn er ook nog extra voorstellingen in bibliotheken.
12 juni | 16.00 uur | Bibliotheek AanZet | locatie Walburg Zwijndrecht
12 juni | 18.30 uur | Bibliotheek AanZet | locatie Dordrecht | Blauwe Kamer
13 juni | 15.00 uur | Bibliotheek AanZet | locatie Hendrik Ido Ambacht

BACHFESTIVAL DORDRECHT
Van maandag 18 tot en met zondag 24 juni 2018 vindt de eerste lustrumeditie van het Bachfestival Dordrecht plaats.
De vijfde festivaleditie is gebaseerd op het thema licht en ook in deze editie gaat het festival de uitdaging aan om
Johann Sebastian Bach in de 21e eeuw te plaatsen. Meer dan ooit zocht het festival naar combinaties met hedendaagse muziek, zijn er originele concertprogramma’s gecreëerd en inspirerende musici uitgenodigd. De vijfde editie van het
Bachfestival Dordrecht is gericht op de gezamenlijke beleving en staat bol van de bruisende kracht van contrast.
www.bachfestivaldordrecht.nl

