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M Idzomer viert

tiende verjaardag
LEUVEN Zomerfestivals zijn er te over maar
weinigen pakken uit met een formule zoals
M Idzomer dat van 1 tot 4 augustus in Muse
um M plaatsvindt M Idzomer biedt niet al
leen muziek maar bovendien een heel muse

um én enkele bijzondere performances Tel
daarbij een fijn kinderprogramma en deze
tiende editie moet wel een topper worden
Tijdens M Idzomer wordt een bezoek aan
Museum M eentje om in te kaderen Niet al
leen zijn er de lopende tentoonstellingen
met als hoogtepunten de expo s rond Pieter
Vermeersch en Aleksandra Chaushova Ine

M uzi kaal zorgt M Idzomer voor enkele
aangename verrassingen foto JVB

Claes en Mathieu Calleja zorgen met Dive In
voor een fascinerende ervaring Ook installa
tiebouwer en beeldhouwer Brecht Heytens is
present met een installatie in neon
Muzikaal zorgt M Idzomer voor enkele aan
gename verrassingen Lamb mag tonen dat
het ook vandaag nog even sterk uit de hoek
komt als in de jaren 90 net zoals Dead Man
Ray waarbij Rudy Trouvé en Daan de draad
weer oppikken waar ze hem bijna 20 jaar ge
leden lieten liggen Calexico en Iron Wine

vandaag op het podium van het Museum
terwijl soulveteraan Lee Fields het publiek
diets maakt dat op een krachtige performan
ce geen leeftijd staat
Datzelfde geldt voor Kapitein Winokio die
M Idzomer for Kids tot een feest voor de jon
ge bezoekers maakt JVB

smelten samen tot een van de meest fascine

INFO WWW M IDZOMER BE

rende samenwerkingen in de hedendaagse
muziek en met Beraadgeslagen Hydrogen
Sea en Stadt staan enkele van de talenten van

1 / 1
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

