
	  
	  

August	  Vermeylenkring	  Brussel,	  Davidsfonds,	  Masereelfonds,	  Willemsfonds	  	  
en	  de	  vzw	  Geert	  van	  Bruaene	  spannen	  ook	  in	  2014	  weer	  samen	  	  

voor	  de	  organisatie	  van	  een	  reeks	  lezingen	  'ACTUELER	  DAN	  VANDAAG'	  	  
	  

De	  lezingen	  gaan	  over	  historische	  culturele	  figuren	  van	  wie	  in	  2014	  een	  bijzondere	  verjaardag	  van	  
hun	  geboorte	  of	  hun	  overlijden	  of	  een	  ander	  belangrijk	  feit	  uit	  hun	  leven	  herdacht	  wordt.	  	  

Een	  eminent	  kenner	  maakt	  ons	  duidelijk	  waarom	  de	  figuur	  nog	  steeds	  onze	  aandacht	  waard	  is.	  	  
	  
***	  
	  

donderdag	  13	  februari	  2014,	  om	  20u00	  
	  

in	  HET	  GOUDBLOMMEKE	  IN	  PAPIER,	  Cellebroersstraat	  55,	  1000	  Brussel	  	  
	  

200	  jaar	  ADOLPHE	  SAX	  
	  

	  
	  
	  

Adolphe	  Sax	  werd	  in	  november	  1814	  in	  Dinant	  geboren	  als	  de	  oudste	  zoon	  van	  een	  
instrumentenbouwer	  die	  een	  fabriek	  voor	  blaasinstrumenten	  had	  in	  Brussel.	  Adolphe	  volgde	  
een	  muzikale	  opleiding	  aan	  het	  Brussels	  Conservatorium,	  en	  daarnaast	  werkte	  hij	  aan	  plannen	  
voor	  een	  reeks	  nieuwe	  instrumenten.	  In	  1841	  gaf	  hij	  een	  eerste	  officiële	  auditie	  van	  zijn	  creatie,	  
de	  saxofoon.	  Maar	  In	  België	  kreeg	  Sax	  niet	  de	  erkenning	  die	  hij	  verwachtte	  en	  hij	  trok	  naar	  
Parijs.	  In	  1843	  opende	  hij	  daar	  zijn	  eerste	  instrumentenfabriek	  'Adolphe	  Sax	  &	  Cie'	  in	  een	  oude	  
loods.	  Op	  het	  hoogtepunt	  van	  zijn	  activiteit	  had	  Sax	  200	  arbeiders	  in	  dienst.	  
	  

***	  
	  

Lezing	  Leo	  Van	  Biesen:	  'My	  sax	  life	  is	  beautiful'	  
	  

Leo	  Van	  Biesen	  is	  gewoon	  hoogleraar	  in	  de	  ingenieurswetenschappen	  aan	  de	  
VUB.	  	  Zijn	  vakgebied	  is	  toegepaste	  elektriciteit	  &	  telecommunicatie.	  Daarnaast	  
heeft	  hij	  een	  passie	  voor	  muziek.	  
In	  het	  eerste	  deel	  van	  zijn	  lezing	  voert	  hij	  ons	  mee	  naar	  het	  leven	  van	  Adolphe	  
Sax	  en	  diens	  zoektocht	  naar	  de	  creatie	  van	  nieuwe	  instrumenten,	  waaronder	  de	  
Sax	  hoorns	  en	  de	  uitgebreide	  familie	  van	  de	  Saxofoons.	  	  
De	  geheimen	  en	  kenmerken	  van	  verschillende	  soorten	  en	  types	  saxofoon	  
worden	  geïllustreerd	  met	  beeld	  en	  geluid.	  	  	  
Tenslotte	  illustreert	  Leo	  Van	  Biesen	  het	  belang	  van	  de	  saxofoon	  in	  de	  
jazzmuziek	  door	  enkele	  belangrijke	  artiesten	  te	  bespreken	  en	  te	  laten	  horen.	  
Hij	  belicht	  in	  het	  bijzonder	  de	  stroming	  Cool	  Jazz,	  met	  focus	  op	  de	  saxofoon.	  	  
	  
De	  spreker	  rondt	  de	  lezing	  af	  met	  een	  performance	  met	  twee	  live	  jazz	  standards	  
op	  de	  alt	  saxofoon.	  
	  

	  
Leden	  AVK	  4	  euro,	  anderen	  6	  euro.	  	  
Info	  bij	  Kris	  De	  Vroede	  op	  0475-‐763715	  of	  krisdevroede@scarlet.be	  	  
	  
Volgende	  lezing,	  donderdag	  13	  maart:	  '450	  jaar	  William	  Shakespeare',	  door	  Frank	  Albers	  


