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Persbericht
REINOUT VERBEKE OP REVEIL
Roeselare doet voor de derde keer mee aan Reveil, een intiem eerbetoon op 1 november.
Als de avond valt, wordt de begraafplaats in de Groenestraat een warme plek waar
doden herdacht worden met muziek, poëzie en verhalen door Reinout met Nevenwerking.
Reveil wil samen Allerheiligen nieuw leven inblazen door op 1 november de
begraafplaats van zoveel mogelijk gemeentes onder te dompelen in een warme gloed
van ingetogen muziek en lokale levensverhalen.
Omdat op sommige graven geen bloem ligt. En omdat zoveel herinneringen te mooi
zijn om te vergeten.
Op 1 november doorbreekt Reveil rond zonsondergang de stilte op zo veel mogelijk
begraafplaatsen met intieme nummers en lokale verhalen.
Op 1 november 2018 gaat Reveil voor de derde keer door. Herinneringen, verhalen,
muziek en lichtjes op heel wat begraafplaatsen in Vlaanderen.
Reveil Roeselare
In Roeselare wordt Reveil ingevuld op de stedelijke begraafplaats in de Groenestraat.
Reinout met Nevenwerking komt een intieme set brengen tussen 17 u. en 18 u.
Reinout met Nevenwerking is de band rond dichter Reinout Verbeke. Een mooie en
meedogenloze performance van poëzie en rock.
Voor Reveil wisselt de groep eigen nummers af met een bloemlezing van bekende
gedichten over de dood en dus de liefde.
Reinout met Nevenwerking debuteerde op De Nachten 2008. De band deed daarna
onder meer nog Crossing Border (Den Haag), Flachlandfest (Berlijn), Nacht van de Poëzie
(Gent), Es Gracht! (Berlijn), Theater aan Zee en Dranouter Festival. In 2014 was de
groep finalist van Nekkawedstrijd.
De band stelde in 2011 het debuutalbum De achterkant van flatgebouwen voor, die
samen verscheen met de gelijknamige debuutbundel. In 2015 kwam de
gelegenheidsbundel Naar een vaderland, met een live-dvd. Een van de zes nummers is
‘Sonar’, een tekst van Verbeke op muziek van Amatorski.
Meer info
www.reveil.org
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www.reinoutmetnevenwerking.be
https://www.facebook.com/events/1347951618674234/
Koen Verledens | diensthoofd Publiekswerking | 0492 72 17 60
Politiek verantwoordelijke
Marc Vanwalleghem | schepen van Begraafplaatsen | 0474 44 75 05
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