TERUGBLIK APERITIEFCONCERT “DE NEDERLANDEN EN HISPANIDAD 20/3/11
AARSCHOT MUZIEKACADEMIE - KASTEEL ELZENHOF: De talrijk opgekomen aanwezigen
genoten duidelijk van ons lenteconcert in het kader van onze jubileumvieringen 1986-2011...

Toelichting gebracht door mevrouw Agnes Hendrickx, voorzitster Aarschotse Culturele Raad...
Voor ons komt vanochtend mevrouw Dennis Aerts een pianorecital houden... Mevrouw Aerts woont in
Westmeerbeek. Zij ging naar de muziekacademie van Heist-op-den-Berg en studeerde aan het
Lemmensinstituut in Leuven met als hoofdinstrument piano en orgel. Daarna bekwaamde zij zich in het
Koninklijk Conservatorium in Antwerpen.
Ze heeft haar carrière uitgebouwd in de muziek. Zo geeft ze muzieklessen aan het Atheneum van Geel
van van Boom.
Dennis Aerts is al vele jaren een gewaardeerd lid van de “Nederlanden en Hispanidad” en ze nam al vaak
deel aan verschillende tentoonstellingen.
Naast muziek is ook schilderen een van haar passies. Haar palet bevat zachte tinten en haar inspiratiebron is het leven zelf dat ze onder andere schildert in levenscirkels. De gevoelens die ze in haar schilderijen legt, weerspiegelen zich en weerklinken in de wijze waarop ze musiceert: gevoelig, zoals ze zelf
is.
Zij bood spontaan aan om hier vanochtend te komen spelen omdat ze achter het ideeëngoed van K.K.I.
“De Nederlanden en Hispanidad” D.S.W. staat, namelijk hun cultureel-artistieke en socio-humanitaire
missie.
Dennis Aerts heeft voor u een mooi programma samengesteld. Zij gaat acht werkjes spelen van de
Italiaanse pianist-componist Ludovico Einaudi.
Einaudi is geboren in 1955 in Torino-Italia. Hij is een rijzende ster in de hedendaagse klassieke muziekwereld. In het buitenland is hij al jarenlang een begrip en concerteert hij telkens voor uitverkochte zalen.
De muziek van Einaudi kan je best omschrijven als minimalistisch, klassiek, als een geluid van stilte in
een hectische wereld. Het is muziek die je tot in het diepst raakt en ontroert en die mevrouw Aerts prachtig weet te vertolken.
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