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&
MARLEEN MERCKX

Actrice Marleen Merckx (Thuis) en zanger-radiopresentator Kris Baert toeren
door Vlaanderen met hun jongste voorstelling: ‘Doe het zo zacht je kan’.
Daarin draait alles rond graag zien en graag gezien worden. Iets wAT ons – op
de één of andere manier – allemaal bezig HOUDT. Zo bezig zelfs dat schrijvers en
zangers er hun hoofd, hun pen en hun zinnen op hebben stukgebeten.
Vaak toch met een breekbaar mooi, aandoenlijk teder of poëtisch raak verwoord
resultaat tot gevolg. al dat schoons uit Vlaanderen en Nederland zit verzameld
in deze enig mooie voorstelling van Marleen en Kris.

De manier waarop Marleen Merckx de mooiste liefdesgedichten uit de Lage Landen brengt
is zelden gezien! Wat La Merckx neerzet is absolute topklasse. Ver weg van Simonneke en
de turbulenties bij ‘Thuis’.
Marleen: “Vergeet even jouw lievelingssoap… En luister vooral naar een avond vol toppoëzie.
Want maar al te vaak kregen we in onze schooltijd de allermooiste gedichten en verzen
door de strot geduwd. Uit het hoofd leren was de boodschap. Daar was niks mis mee.
Maar vaak ging dat ten koste van een zoektocht naar de ware inhoud en de diepere
betekenis van al die ‘taalschatten’. Pas later ontdekte ik de schoonheid van de poëzie.
Vandaar dat ik nu erg blij ben dat ik met Kris Baert een voorstelling kan brengen
waarin de liefdesgedichten op hun volle warmte en inhoud worden benaderd.”

In één sierlijke, vloeiende beweging om de gedichten heen brengt Kris Baert een pak schitterende
Nederlandstalige liedjes, die uitsluitend over de liefde gaan.

Tekst: Marleen Merckx • Zang: Kris Baert

Kris: “Ik ben uitgegaan van de gedichten die Marleen heeft gekozen en heb daar passende liedjes
bij gezocht. Een beetje speurwerk, dat zeker. Maar het was zalig om te doen. Ik denk dat
we een mooi boeket hebben neergezet. En de kijker weet dat duidelijk ook te smaken.
Waar we al kwamen kregen we niks dan leuke reacties. Ik word begeleid door drie zeer
fijne muzikanten: Eddy Peremans, Patrick Van den Heede en Isidoor Dewilde.”

Muziek: Eddy Peremans, Patrick Van den
Heede en Isidoor Dewilde •
Techniek: Geert Sterckx
Duur: 90’

De voorstelling ‘Doe het zo zacht je kan’ is een pleidooi voor een zachtere, warmere
wereld, waarin de liefde een absolute hoofdrol speelt. Van de geboorte tot de dood
is de liefde altijd en overal aanwezig. Of je dat nu wil of niet... die tedere levenslijn
doorlopen we in de voorstelling. Hopelijk ga je graag met ons mee.

Deze voorstelling is opgenomen in
PODIUMAANBOD VLAANDEREN.
De organisator krijgt op die manier
een AARDIGE reductie op de inkoopsom.

info en booking: kris_baert@hotmail.com - 0477 610 197 of isidoor.dewilde@skynet.be

