Sintsdag 20 november 2018 om 20 uur
Huis van de Sint, Stationsstraat 85, Sint-Niklaas
Wat gaat de tijd toch snel… Een jaartje geleden kwamen we samen in het
Huis van de Sint voor een gezellige avond muziek-en-woord naar aanleiding van de lancering van het bijzondere boek De Zaak van Sinterklaas.
Weet je nog, met de dromerige klanken van die Turkse sazspeler, met de
Nicolaasliederen van die Amsterdamse mezzo-sopraan en met de bespiegelingen van Lieven Dehandschutter….
Na die avond is Herman Cole me blijven achtervolgen: ik wandelde samen
met hem op de oevers van de Maas en van de Elbe, onze wegen kruisten
van de Bodensee tot in de Golf van Biskaje, van Amersfoort tot in Modane.
Nooit hield hij op mijn lof te zingen.
Daarom vertoon ik me nu graag op dezelfde locatie op Sintsdagavond
20 november 2018 voor het literair-toeristische programma Onvoltooide SinTfonie van Herman. Mijn favoriete auteur vertelde me dat hij ons in de beweging ‘Andante con fuoco’ zal begeleiden naar het interneringskamp voor Belgische soldaten in het Nederlandse Harderwijk en dat hij Sinterklaasfragmenten zal
lezen uit het oorlogsdagboek van advocaat Henri Picard, die daar tot 4 december 1918 vertoefde.
Het ándere deel van die avond ‘Recitativo spiritoso’ zal hij gul vulllen met mooi geïllustreerde nieuwe
reisverhalen …. Ik hoor dat we op stap gaan naar Amsterdam en Bilbao, naar Fribourg en Küssnacht. En
dat bij dat alles een vleugje vrolijke muziek niet uitgesloten is.

Na afloop gooit de Winkel van de Sint aan de overkant van de straat zijn deuren even open en nippen we
aan een mijtertje Sinterklaasbier van Brouwerij Boelens.
Je vindt alle info op www.dezaakvansinterklaas.eu -leuke site, trouwens- en op www.stadvandesint.be .
Omdat het aantal plaatsen in het Huis beperkt is, kan je maar beter meteen reserveren. Stuur gauw een
mailtje naar nicolemus@dezaakvansinterklaas.eu . Aan het einde van de avond stop je gewoon een vrije
bijdrage in de pot. Dat zullen de organisatoren -Boekhandel ’t Oneindige Verhaal en Sintur9100 Pasarvast fijn vinden.
Vriendelijke groeten.
O ja, tot slot dit nog: De Zaak van Sinterklaas ligt tegen € 19,95 nog steeds te
koop in Boekhandel ’t Oneindige Verhaal. En in mijn Winkel van de Sint. Je kan er
beslist iemand mee verrassen. Stop het voor hem/haar in de zak.
Zit het boek er al in? Schenk dan een abonnement op het fraaie toeristische magazine Pasar
… www.pasar.be

