NEIL YOUNG – HEART OF GOLD
EEN PROJECT VAN BIBLIOTHEEK GENK ISM C-MINE CULTUURCENTRUM
“Naarmate de tijd verstrijkt, zullen al mijn platen stukjes blijken van dezelfde puzzel.” Dat zei Neil
Young in 1990. De Canadese singer-songwriter blijft intussen al 50 (!) jaar moeiteloos overeind in de
wispelturige muziekscene. Hoog tijd om al zijn puzzelstukken samen te leggen, en zijn leven en werk
uitgebreid onder de loep te nemen. Of het nu gaat om ruige rockmuziek, koppige country,
verstillende songs, intieme instrumentals, uitgepuurde pop of frisse folk, Neil Young blijft met zijn
karakteristieke stem en onafscheidelijke gitaar inspireren, intrigeren en mensen raken.
Bibliotheek Genk en C-mine cultuurcentrum ontrafelen vanaf januari 2019 de vele facetten van Neil
Young, nadat we dat afgelopen jaar ook al deden met Bob Dylan, nog zo’n levende legende.
Tentoonstelling
Van 17 januari tot 23 maart 2019 loopt in de Genkse bib een expo met platenhoezen,
verzamelobjecten en originele en exclusieve Neil Young-foto’s van Gijsbert Hanekroot. De
Nederlandse fotograaf maakte van de late jaren 60 tot de vroege jaren 80 wereldwijd iconische
foto’s van de toenmalige rocksterren. Ook de boeken van auteur en voormalig OOR-hoofdredacteur
Constant Meijers en van Young-kenner Herman Verbeke komen aan bod op de tentoonstelling. Deze
laatste stelt er zelfs in primeur zijn gloednieuwe boek over Neil Young voor.
Concerten
Op de laatste vrijdag van januari staat de maandelijkse sessie van Bib Your Friday in het teken van
Neil Young. Leerlingen Pop, Rock en Jazz van GA voor kunst treden op, samen met gitaristen Tim
Finoulst en Patrick Steenaerts.
Lezing en concert Piet De Pessemier & Le Noise
Zeggen dat muzikant Piet De Pessemier (Mad About Mountains) een fan van Neil Young is, is een
understatement. Op maandag 4 februari 2019 komt hij, wellicht gekleed in houthakkershemd, in de
bibliotheek spreken over zijn liefde voor Young.
Anderhalve week later, op zaterdag 16 februari 2019 vertaalt hij die passie ook muzikaal. In C-mine
staat hij dan op het podium met Le Noise, een tribute-band met werk van Neil Young en Crazy Horse.
Concertfilm
Afsluiten doen we op het witte doek, met een projectie van de concertfilm ‘Heart of Gold’ in C-mine,
op maandag 11 maart 2019. Long may you run, Neil!

