Hoe slapen
weer
een zaligheid
werd
boeken
Je kan de voorstelling ook
g.
zonder muzikale begeleidin

Ruim tien jaar lang kampte toenmalig Radio 2journalist, leraar en zanger Kris Baert met
slaapproblemen.
Ondermeer stress en het verlies van zijn vader
zorgden ervoor dat hij voortdurend lag te
piekeren en de slaap maar niet kon vatten. Hij
zag uiteindelijk maar één oplossing: De slaappil.
Alsmaar meer en meer...
Van 1999 tot 2009 was hij er flink aan verslaafd.
Tien jaar lang dus… Tot het echt niet meer kon.
Kris zocht en vond professionele hulp. Maar ook
het toeval speelde aardig mee… En zo won hij, gelukkig genoeg, zijn felle strijd tegen de slaappil!

Kris Baert trekt nu door Vlaanderen, met dat verhaal
over die moeilijke strijd. In een pakkende, avondvullende getuigenis-voorstelling vertelt hij het hele verhaal. Met de voorgeschiedenis en de ‘après’ er bovenop.
Hij geeft ook een groot aantal nuttige tips.
Een vleugje lichtvoetigheid, emotie èn humor zijn
nooit ver weg bij deze bevlogen spreker. Tussendoor
zingt Kris ook een paar prachtige, Nederlandstalige
liedjes die iets te maken hebben met slapen... Gitarist
Eddy Peremans begeleidt hem daarbij op sublieme
wijze. En er is ook de snelle, lichtvoetige maar zeer
leerrijke SLAAPKWIS.
Kris speelde inmiddels een aantal zeer gesmaakte tryouts. Na afloop kwamen de aanwezigen hem telkens
vertellen hoe hard ze ervan hadden genoten, en dat ze
er heel veel van opstaken.

Een paar fijne reacties na de try-outs:
Beste Kris,
Ik heb gisterenavond in Liedekerke met volle teugen genoten van
je voorstelling. Ik zat dan ook niet echt als neutrale toeschouwer in
de zaal. Het deed me veel plezier dat de oplossingen die we beiden
gevonden hebben heel synchroon lopen en dat dus ook de praktische
tips perfect in lijn zijn met mekaar.
De meerwaarde en kleur die jij geeft door je aanpak van de voorstelling maakt dit heel boeiend en toegankelijk, waardoor ik ervan
overtuigd ben dat er veel zal blijven hangen bij mensen die op zoek
zijn naar oplossingen voor hun slaapproblemen.
Hartelijke groet, Johan B.

Dag Kris, ik wil je toch in naam van alle mensen die op je voorstelling in Alsemberg waren een dikke proficiat wensen, want iedereen
was heel positief! – Mieke W.

Als jij met je organisatie of vereniging Kris Baert wil uitnodigen om zijn verhaal namiddag- of avondvullend te komen
brengen, aarzel niet en contacteer hem op 0477/61 01 97.
Of stuur een e-mail naar kris_baert@hotmail.com.
Kris brengt kan de voorstelling uiteraard ook brengen
zonder muzikale begeleiding.

Meer informatie over deze en andere voorstellingen vind je op de website krisbaert-anderschoonvolk.be

