Alma de Lágrimas Ensemble

Viaje al Sur

Vuurwerk met een flamencogitaar, een waterval van klanken
en ritmes op percussie, innemende vertolkingen van zang en
poëzie en uiteraard, de contrabas en strijkstok met melodieën
die steeds reiken tot de ziel van de traan « Alma de Lágrimas ».
Alma de Lágrimas is het collectief opgericht door
flamencogitarist Wim Cops en contrabassist Ruben Appermont.
Met zuiderse muziek als medium brengen zij eigen werk en
zorgen voor pakkende concerten. Door Wim zijn flamenco
achtergrond en Ruben zijn klassieke scholing te combineren
met ervaringen in Jazz, Tango en Zuid-Amerikaanse sferen,
ontstaat er een organische mix van deze stijlen. Krachtig maar
ook broos. Steeds geraffineerd raken ze de kern van hun muziek.
Reis mee naar het zwoele Zuiden met het Alma de Lágrimas
Ensemble. Ontdek dit ensemble van topmuzikanten voor een
stevig en subtiel concert dat gegarandeerd een onuitwisbare
indruk nalaat.

Un feu d’artifice de guitare flamenco, une cascade de
sons et de rythmes. Alma de Lágrimas est un collectif
fondé par Wim Cops, guitariste flamenco, et Ruben
Appermont. Avec la musique du Sud comme support,
ils apportent leur propre travail et proposent des
concerts captivants:
un mélange organique, puissant mais aussi fragile.
Voyagez dans le Sud et découvrez ce groupe de
musiciens de haut niveau à l’occasion de leur concert
qui vous laissera, à coup sûr, une impression indélébile.

Wim Cops flamencogitaar
Ruben Appermont contrabas
Elise De Vliegher zang
Bert Peyffers percussie

muziek en composities
Wim Cops en Ruben Appermont
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Beeldenstorm is een artistiek- educatieve organisatie,
die sinds de oprichting in 1999 gevestigd is in de
Brusselse wijk Kuregem. De werking draagt bij aan
de integratie van kunst en cultuur in de samenleving,
met specifieke aandacht voor kansarme milieus.
De verschillende kunstateliers vormen een
uitvalsbasis voor een hele reeks activiteiten.
Volgens het Bauhaus-principe willen we door
kruisbestuiving van verschillende artistieke disciplines
en culturen vernieuwende producties brengen.
De ateliers zijn zowel voor professionelen als
voor amateurs en worden steeds geleid door
professionele krachten. De resultaten worden
gedeeld met het publiek aan de hand van producties
en toonmomenten, waaronder tentoonstellingen,
theater- en dans, concerten, audio (CD), video en tal
van buurtactiviteiten.
De werking begeeft zich zowel op het terrein van
de kunsteducatie als van het sociaal-artistieke.
Ook sociaal-economische projecten krijgen vaste
voet aan de grond. We creëren kansen voor
doelgroepmedewerkers uit de sociale economie
tot duurzame tewerkstelling op de reguliere
arbeidsmarkt.
Deelname aan de ateliers is doorgaans gratis.

zomer/été 2021
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alma de lagrimas
beeldenstorm

Beeldenstorm est une asbl d’économie sociale
artistique et éducative dans le quartier de Cureghem
à Bruxelles depuis sa fondation en 1999.
Nous contribuons à l’intégration de l’art et de la
culture dans la société, en accordant une attention
toute particulière aux personnes défavorisées. Nous
les formons afin qu’elles trouvent un emploi durable.
Nos ateliers sont ouverts aux professionnels comme
aux amateurs et les résultats sont partagés avec le
public par le biais de productions, d’expositions, de
pièces théâtre, de danse, de concerts, d’enregistrements audio (CD), de vidéos …

Meer info rond werking en historiek is te
vinden op www.beeldenstorm.be
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