Persbericht
Ontdek ‘De demonen van Leonard Cohen’
een muzikale lezing door Francis Mus en Sophia Ammann
In november overleed de Canadese singer-songwriter Leonard Cohen. Cohens persoonlijke leven was
één lange worsteling, maar hij slaagde erin zijn persoonlijke zoektocht te verheffen en te verwoorden
in literair hoogstaande songteksten. Reken daarbij het kamerbreed charisma van de goedgeklede
gentleman met de raadselachtige glimlach en het resultaat is één van de meest fascinerende mensen
uit de muziekscene.
Francis Mus, literatuurwetenschapper aan de KU Leuven en grote fan van Cohen werkte vijf jaar aan
een boek over zijn held. Hij gaf het de titel De demonen van Leonard Cohen. Francis zegt
“Aanvankelijk vroeg ik me af waarom zijn muziek mij en zovele anderen blijft aanspreken. Hoe een
81-jarige in een confectiepak Justin Bieber kan verslaan in de hitlijsten en telkens volle zalen trekt. In
het boek probeer ik die vragen te beantwoorden en een omvattend beeld te schetsen van Cohen
als kunstenaar.”
In De demonen van Leonard Cohen gaat Mus ook op zoek naar de drijfveren en beslommeringen van
de veelbesproken zanger, de zeven “demonen”. “Die verweeft hij voortdurend in zijn werk”, zegt
Mus. “Je kan zijn oeuvre zien als een grote zoektocht. Hij zingt en schrijft steeds over dezelfde
thema’s: religie, macht, verlangen … Sommigen beschouwen dat als een beperking, maar ik vind het
net charmant. Het maakt hem heel menselijk.”
De visie van Francis Mus op het oeuvre van Cohen wordt, zelfs door menig Canadees collega,
bijzonder hoog ingeschat. Op een boeiende en onderbouwde manier brengt hij zijn verhaal, daarbij
muzikaal ondersteund door Sophia Ammann, met haar versie van enkele van Cohen’s songs.
Kortom…. Een onvergetelijke avond!
De lezing wordt georganiseerd door de bibliotheek en Davidsfonds Assenede.
Waar? Gemeenschapscentrum de Bijenkorf, Sportstraat 4, Assenede
Wanneer? Donderdag 1 juni om 20.00 uur
Inkom : 8 euro
Tickets en reservatie via bibliotheek@assenede.be of 09 344 80 44. Je kan ook altijd terecht in de
bibliotheek, Sportstraat 2a, 9960 Assenede.

Francis Mus is als onderzoeker verbonden aan de KU Leuven, geeft les in Gent en schrijft geregeld
recensies over hedendaagse literatuur. Hij sprak bevoorrechte getuigen en specialisten, dook in de
Cohen-archieven in Toronto en klopte bij hem thuis aan in Montreal.
Sophia Ammann is zangeres en gitariste, is muziektherapeute en treedt op met Little Dots.

