MARNIXRING
Voorkempen Pater Stracke
Voorkempen, november 2021
Uitreiking Jozef Simonsprijs 2021 aan laureaat familie Neefs (5 december 2021 – Schoten)
Geachte genodigde,
Sinds 1990 reikt Marnixring Voorkempen Pater Stracke om de twee jaar de Jozef Simonsprijs uit.
Een persoon of een vereniging wordt door onze Ring daarmee in de bloemetjes gezet omdat die zich op
cultureel, sociaal of economisch vlak bijzonder verdienstelijk maakt en zo onze jonge generaties inspireert.
Dit jaar kent onze Ring de Jozef Simonsprijs toe aan de familie Neefs,
als herinnering aan Louis Neefs en waardering voor Connie Neefs, Günther Neefs en Hannelore Candries.
Louis Neefs was een Vlaamse zanger wiens voeling voor sterke nummers en kwaliteit en wiens
karakteristieke diepe, warme stem hem tot een van de bekendste Vlaamse zangers maakten.
Behalve gevoelig voor het opkomende milieu-thema (Laat ons een bloem uit 1970), was Louis Neefs een
groot pleitbezorger van het Vlaamse lied. Zo nam hij twee keer deel aan het Eurovisiesongfestival met een
Nederlandstalig lied.
Zus Connie Neefs combineert nog steeds talrijk zang-, presentatie- en acteerwerk.
Mijn mooie wereld is de nieuwe videoclip die zij zopas heeft uitgebracht. “In deze bizarre tijd hebben
mensen nu plotseling oog voor mooie dingen in de natuur en hebben we geleerd hoe het is om met elkaar
rekening te houden. Met de nieuwe single speel ik graag in op de oproep van minister Benjamin Dalle om
de Vlaamse muziek in de media te ondersteunen”, zegt de Mechelse zangeres.
Ook de jongste zoon van Louis, Günther Neefs, bezit muzikale genen en bouwt een eigen en mooi
repertorium uit. Dertig jaar geleden al zong Günther: "Hier in dit land waar ik geboren ben, waar ik mijn
vrienden heb en ik de mensen echt ken, daar woont het leeuwenhart, daar en nergens anders ben ik thuis."
Hannelore Candries, de naam 'Neefs' draagt ze niet, maar de liefde voor de muziek kreeg ze met de
paplepel mee. De dochter van Connie vatte vorig jaar het idee op om de veertigste verjaardag van het
overlijden van haar oom, die ze nooit gekend heeft, te herdenken door het beklijvende en ontroerende
kerstlied Susa Nina (tekst Jozef Simons) in een nieuw arrangement weer in de herinnering te brengen.
Het kwaliteitslabel ‘Neefs’ zal nog lang bestaan.
Wij nodigen u uit voor de feestelijke academische zitting met de uitreiking van de Jozef Simonsprijs.
Zondag 5 december 2021 om 15u00 (deuren 14u30)
Cc De Kaekelaar (Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten)
Neemt u graag deel aan de Academische zitting met optreden van Connie Neefs, Hannelore Candries en
Günther Neefs en met nadien een receptie, stort dan vóór 22 november op rekening BE57 4163 2185 0135
van Marnixring Voorkempen Pater Stracke 39 euro pp. met vermelding van de namen van de aanwezigen.
Zónder receptie betaalt u 20 euro pp.
Wij hopen u zondag 5 december 2021 te mogen verwelkomen.
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