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Dendermonde, juni 2016.
PERSBERICHT:
‘Ontdek de wereld in Dendermonde’ met dans en muziek uit Peru en Bulgarije

ONTDEK DE WERELD IN DENDERMONDE met
DANS EN MUZIEK UIT PERU EN BULGARIJE
DENDERMONDE - Unieke combinatie van dans en muziek te Grembergen op donderdag 18
augustus 2016.

Hiervoor nodigt Reynout twee professionele folkloregroepen uit.
De eerste groep ‘Asociación Cultural Identidad’ komt uit Peru. De totale groep bestaat uit zo’n
30 jonge mensen en werd in 1991 opgericht. Men stelt zichzelf ten doel de verschillende
verschijningsvormen van de traditionele cultuur te onderzoeken, te bewaren, te onderwijzen en
te verspreiden. Op deze manier wil men de volkeren van de wereld door middel van dans met
elkaar verbinden.
Zowel de muzikanten als dansers, worden om de unieke identiteit van de groep te waarborgen,
onderworpen aan een strenge selectie. Dat leverde belangrijke prijzen op zoals de
‘Levensvreugde Award’ en de ‘Award voor Beste Presentatie en Instrumentale Folklore’. De
Zuid-Amerikaanse groep biedt een grote verscheidenheid aan kleurige kostuums, spectaculaire
dansen en indrukwekkende liederen uit de verschillende regio's van Peru.
De tweede groep ‘Zornitsa’, met 35 dansers en muzikanten, komt uit Bulgarije. Het verhaal van
de groep “Zornitsa” ontstond in het najaar van 1981, toen enkele studenten van de hogeschool
communicatiewetenschappen de choreograaf Emil Genov uitnodigden om hen enkele dansen
aan te leren ter gelegenheid van een studentendansfestival
in Varna. Uit die
gelegenheidsgroep werd Zornitsa opgericht.
In de loop der jaren werkte de groep samen met heel wat gekende choreografen en
muzikanten. Ondertussen passeerden reeds duizenden dansers, muzikanten en zangers de
repititieruimte. In hun 35 jarige geschiedenis namen ze deel aan tal van concerten in meer dan
20 landen over heel de wereld. Ze wonnen ook heel wat awards in binnen- en buitenland. De
groep gaf reeds verschillende concerten die werden uitgezonden op de Bulgaarse televisie.
Zornitsa behoort tot de top der folkloregroepen!
De voorstelling vindt plaats in sporthal van de Gemeentelijke Basisschool ‘Het Kraaiennest’ te
Grembergen. De deuren gaan open om 19.00uur en de show start om 20.00uur. Er zijn geen
voorbehouden plaatsen maar kaarten kunnen wel besteld worden aan de voorverkoopprijs van
€ 8.00 op het nummer 0472/396110 of via reynout@telenet.be. Kinderen tot 12 jaar krijgen een
gratis zitplaats!
Meer info www.reynout.be
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