
 

 

Over de liefde in de muziek.  
Een muzikale causerie over de liefde door Marc Erkens 

 

 

De voorstelling van 30 november 2021 hebben we veiligheidshalve omwille van de 

vierde coronagolf geschrapt. We blijven optimistisch en doen een nieuwe poging. 

Dinsdag 29 maart 2022 om 14:00 u (deuren open om 13:30 u) in 
Theater Het Klokhuis Parochiaanstraat 4, 2000 Antwerpen 

De liefde. Zonder twijfel het meest bezongen onderwerp in de muziek. En of je nu 
luistert naar de nocturne die Frédérick Chopin schreef voor zijn Poolse geliefde in 
Parijs, of naar ‘Ik ben zo eenzaam zonder jou’ van Will Tura of naar ‘Maria’ uit 
Leonard Bernsteins ‘West-Side Story’, altijd hoor je in die muziek zowel een 
overweldigend verlangen als een innige tederheid die je doet smelten. 

Benieuwd naar wat Marc Erkens bedoelt ?  Kom dan mee luisteren. Kunnen we 
samen gelijk even glimlachen want als het mis loopt, dan hoor je dat namelijk ook 
aan de melodie. En tot slot is er ook nog muziek over liefdes waarin we werkelijk 
kampioen kunnen zijn omdat ze onvoorwaardelijk standhouden, helemaal anders 
dan die hierboven. 

Wie is Marc Erkens? 

Marc Erkens is een pianist die alleen maar kan spelen als hij eerst 
met zijn publiek kan babbelen om daarna met zijn vingers op het 
klavier te laten horen wat hij daarnet heeft zitten vertellen. Tja, je 
moet het meemaken om het helemaal te kunnen snappen. 

Veertig jaar lang heeft hij met hart en ziel lesgegeven aan de 
LUCA School of Arts in Leuven, het voormalige Lemmensinstituut, 

en daar is hij nu nog steeds niet weg te slaan. Doodeenvoudig omdat het daar 
geweldig is. 

Inschrijven kan door overschrijving van 12 euro per persoon op rekening BE85 
4097 5200 8106 van de KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen. Zet in de 
mededeling “Liefde en je lidnummer”. In de prijs zijn ook 2 consumpties 
inbegrepen. 

Doe dit wel vóór 20 maart 2022 

Mochten er op de dag van de voorstelling nog preventiemaatregelen van kracht zijn 
dan zullen we die uiteraard stipt volgen. 

We wensen je alvast een prettige namiddag. 



 

May Van Bedts, organisator  Roger Wouters, voorzitter 

P.S. een voorsmaakje van hoe Marc zijn waar aan de man brengt kan je beluisteren 
door hier te klikken. 

Hoe bereik je het Theater Het Klokhuis: Parochiaanstraat 4, 2000 Antwerpen? 

Met de auto: 

Erg autovriendelijk is de binnenstad niet, maar op enkele meters van Het Klokhuis is 

er een ondergrondse betaalparking (Van Dyck - Eikenstraat). Wil je op straat zelf 

parkeren, is dat vaak een kwestie van geluk. Let op voor de vele eenrichtingsstraten! 

Met de trein: 

Het theater bevindt zich op een kwartiertje wandelen van het Antwerpse Centraal 

Station. Je raakt er het snelst als je tram 11 neemt aan het Astridplein of te voet gaat 

langs Keyserlei en Meir, of via de Rooseveltplaats. 

Met de tram/bus: (onder voorbehoud van de wijzigingen door De Lijn) 

Tramlijn 11 passeert langs de Parochiaanstraat (halte St. Jacob) en ook de Franklin 

Rooseveltplaats is op wandelafstand te bereiken. De dichtstbijzijnde pre-metrostations 

zijn haltes Opera en Meir. Trams 3, 5, 9 en 15 kunnen daar genomen worden.  

 

 

https://muziekopmensenmaat.be/voorstellingen/

