LANG ZULLEN WE LEVEN !

Louis Neefs
Hommage
Een Vlaamse gentleman herleeft.
Benjamin, Margrietje, Annelies, De Poppenstoet, ‘t Was altijd zo, Wat een leven: Allemaal liedjes van
Benjamin,
Margrietje, Annelies, De Poppenstoet, ‘t Was altijd zo,
Louis Neefs. Evergreens die in ons collectief geheugen gegrift staan. Deze en zovele andere toppers van
Wat
een leven: Allemaal liedjes van Louis Neefs.
de Vlaamse zanger worden door zus Connie Neefs en Hugo Symons op het podium neergezet als hulde
aan één van de grootste Vlaamse zangers. Louis Neefs heeft van 1959 tot die tragische kerstdag in 1980

Evergreens
dieindrukwekkend
in ons collectief
geheugen
staan.
gezorgd voor een
repertorium. Met
zijn fluwelen gegrift
stem realiseerde
hij hits met liederen
als Mijn dorp in de Kempen, Oh oh ik heb zorgen, Martine, Laat ons een bloem en Aan het strand van
Deze
en zovele andere toppers van de Vlaamse zanger worden
Oostende. Meer dan 30 jaar na zijn overlijden blijft Louis Neefs nog steeds één van de meest populaire
door
zus Connie Neefs en Hugo Symons op het podium
Nederlandstalige zangers.
neergezet als hulde aan één van de grootste Vlaamse zangers.
Hugo Symons en Connie Neefs brengen een grote hommage aan een monument van het Vlaamse lied:
het levensverhaal
van Louis
Neefs1959
met archiefbeelden
en interviews van
de te jong overleden
artiest. Uit
Louis
Neefs heeft
van
tot die tragische
kerstdag
in 1980
beelden en gesprekken blijkt trouwens dat niet alleen de liederen van Louis Neefs nog niets van hun frisgezorgd
voor een indrukwekkend repertorium. Met zijn fluwelen
heid hebben verloren, maar dat ook de problematiek die hem bezig hield vandaag nog brandend actueel
stem
realiseerde
hits
liederen
als Mijn
dorp
in de
Kempen,
is. Want
Louis Neefs washij
echter
niet met
alleen een
eminent zanger.
Hij wilde
een betere
wereld
en stapte
in de politiek. Hij kwam op voor het Vlaamse lied, wilde andere collega’s helpen en startte daarom
Ohdaarom
oh ik
heb zorgen, Martine, Laat ons een bloem en Aan het
als eerste in Vlaanderen met een theaterbureau. Hij maakte buiten de landsgrenzen furore in Nederland,
strand
van
Oostende.
Oostenrijk,
Spanje,
Duitsland en Griekenland.

Meer
danCONNIE
30 jaar
na zijn overlijden blijft Louis Neefs nog steeds
BOEKING
NEEFS
+32 15 330 220 info@neefs.com www.neefs.com
één
van de meest populaire Nederlandstalige zangers.

