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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
ZA 11.05 
11:30 > 19:00

Grote Parade
van de Vlaamse
Koormuziek

80% koorvreugde
20% ontdekking

LOCATIE

Onze-Lieve-Vrouw-
over-de-Dijlekerk 

DEELNEMENDE KOREN

CantusAmici
o.l.v. Urbain Van Asch
Amabile
o.l.v. Jan Vanderheyden
Viermaliks
o.l.v. Hans Scholiers
Les Amis de P
o.l.v. Bart Callebaut
De Betties
o.l.v. Kaat Hertecant
Jeugdkoor Villanella
o.l.v. An Alen
Makeblijde
o.l.v. Filip Haentjens
Cantate Aarschot
o.l.v. Tineke Verlooy
Kalliope
o.l.v. Sabine Haenebalcke
Koriolis
o.l.v. Joris Derder
De 2de Adem 
o.l.v. Maarten Van Ingelgem
Cappella Concinite
o.l.v. Ludo Claesen

IN SAMENWERKING MET 

Koor & Stem 
Evil Penguin TV 
Studio Motormusic 

De Grote Parade van de Vlaamse Koormuziek 
wordt opgenomen door Evil Penguin TV. 
Vanaf 19 juni kan u het herbeleven op 
www.evilpenguintv.com 
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Overzicht optredens
UUR OPTREDEN

11:30 - 11:50

12:10 - 12:30

12:45 - 13:05

13:20 - 13:40

14:00 - 14:20

14:35 - 14:55

15:10 - 15:30

15:45 - 16:05

16:20 - 16:40

17:00 - 17:20

17:35 - 17:55

18:10 - 18:30

KOOR

CantusAmici

Amabile

Viermaliks

Les Amis de P

De Betties

Villanella

Makeblijde

Cantate Aarschot

Kalliope

Koriolis

De 2de Adem

Cappella Concinite



4

CantusAmici 
o.l.v. Urbain Van Asch
11:30 - 11:50

Programma
“Vlaamse koormuziek aan de Dijle”

1. 16de en 17de eeuw

Pierre de la Rue (1450-1510)
Myn hert altijd heeft verlanghen

Ludovicus Episcopius (1520-1595) 
Ic zeg adieu

Philippus de Monte
Per divina bellezza

2. 18de en 19de eeuw

August De Boeck (1865-1937)
Ave Maria

Edgard Tinel (1854-1912)
Klaar bloed en louter wonden

3. 18de en 19de eeuw

Vic Nees (1936-2013)
Easter

Kris Wittevrongel (1965)
Syt mijns ghenadich

Raymond Schroyens (1933) 
Voorbij de zon en de wind

Zangers 

Sopranen
Annemie Lamon
Kris Lamon
Elke Op de Beeck
Mie Reyniers
Kathleen Teughels
Anne Vandeput
Myriam Verlinden

Alten
Hildegard Crol
Leen Haesaert
Tine Jongbloet
Ghislaine Martens
Machteld Pensaert
Marijke Vandevelde
Emmy Wolfs

Tenoren
Gui Bosselaers
Herbert Crol
Luc De Munter
Toon Pans
Rob Vanderbeek

Bassen
Gerrit Bellon
Jan Bosselaers
Erik Mortelmans
Paul Roelens
Bernard Sintobin
Guy Tops
Guy Verfaillie
Guy Van Puyvelde



5

CantusAmici

CantusAmici werd opgericht in 2009 door een groep enthousiaste en ervaren 
koorfanaten, die naast hun drukke professionele bezigheden toch willen blijven 
zingen. In de benaming werd bewust geopteerd voor het woord Amici omdat veel 
zangers elkaar lange tijd kennen en vaak ook samen gezongen hebben in koorver-
band.
Vriendschap en koorzingen zijn aldus verstrengeld tot een gemotiveerd geheel.
CantusAmici is wat men noemt een projectkoor. De artistieke leiding kiest bepaal-
de projecten, en die bepalen de samenstelling van de groep en de frequenties en 
timing van de repetities.

In zijn relatief korte bestaan wist CantusAmici al een indrukwekkend parcours af te 
leggen.

In 2010 gaf het een eerste groot concert met het Mechels Kamerorkest: “Barok aan 
de Dijle”. Een selectie van bekende en minder bekende koorwerken uit de Barok 
van Bach, Purcell, Charpentier, Vivaldi en Handel.

Op 27 november 2011 zong CantusAmici in de tot de nok gevulde Sint-Rombouts-
kathedraal Mozarts Requiem onder leiding van onze dirigent Urbain Van Asch, 
samen met het orkest La Passione uit Lier, en met Lies Vandewege, Inez Carsauw, 
Lorenzo Caróla en Joris Derder als solisten. Het zal Rotary Opsinjoor Mechelen 
niet berouwen dat ze dit concert georganiseerd hadden, want het applaus aan het 
einde was lang en nadrukkelijk.

In de lente van 2012 maakte CantusAmici, weerom onder leiding van Urbain Van 
Asch en met Wannes Vanderhoeven als organist, opnamen voor een cd getiteld 
Blijf mij nabij. Het zijn “Liederen voor de uitvaart” (de ondertitel van de cd), die 
werden aangevuld met oudere opnamen door de Mechelse Liedertafel (eveneens 
onder leiding van Urbain Van Asch) van de gregoriaanse gezangen van de requi-
emmis. Volgens ’t Pallieterke “is zo een cd meer dan welkom en kan [hij] bijdra-
gen tot een heropleving van een waardevol afscheid”. En Kerk en Leven schreef: 
“Cantus Amici zingt met overtuiging en is erin geslaagd om een wel doordachte 
bloemlezing van mooie religieuze muziek samen te stellen.”

Het jaar 2012 werd afgesloten met een kerstconcert, Hodie Christus natus est, in 
de stemmige Sint-Janskerk. Hoofdbrok was de Derde kerstliedsuite van Robert 
Casteels. Een verzameling van 15 kerstliederen met begeleiding van een houtbla-
zerskwintet, harp en slagwerk. Het programma werd vervolledigd met werken van 
Jan Pieterszoon Sweelinck, Rudy Tas en Michael Bojesen.
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In het voorjaar van 2013 werkte het koor mee aan de cd Zingen in Mei, een initi-
atief van de Hanswijkparochie ter gelegenheid van haar jubelprocessie en caval-
cade.
In datzelfde jaar zong CantusAmici een “Palmauditie” in Puivelde, waarin het gre-
goriaans van de passie- en paastijd ruimschoots aan bod kwam.
Hoogtepunt van 2014 was het concert O die Frauen in de Mechelse stadsschouw-
burg: een boeiende wandeling door de Romantiek  met muziek van o.a. Schu-
mann, Schubert, Rheinberger, Jef Van Hoof, Florimond Van Duyse en natuurlijk 
Brahms met zijn fameuze Liebesliederwalzer. 

In 2014 werkte het koor mee aan het grootschalige evenement “Oorlog aan de 
Dijle”, dat de gebeurtenissen in Mechelen tijdens de eerste wereldoorlog evoceer-
de, op basis van een script van Geert Clerbout en in een organisatie van Rotary 
Opsinjoor Mechelen. De orkestrale begeleiding werd verzorgd door de Chapelle 
de Lorraine.

2015 was een druk jaar voor het koor met de deelname aan het Provinciale 
koortornooi (geklasseerd in uitmuntendheid), met de medewerking aan de creatie 
van Wim Henderickx’ opdrachtcompositie Visioni ed Estasi in het kader van de 
Tensodagen van het Festival van Vlaanderen en met het  stemmige Kerstzingen in 
het Mechels Begijnhof. 

Op 22 mei 2016 organiseerde CantusAmici een eerste culinair concert, de “Cucina 
Musicale” waarbij de aanwezigen vergast werden op een uitgebreid pasta- en des-
sertenbuffet, gelardeerd met een spitante cocktail van populaire Italiaanse muziek 
uit verschillende periodes.
In datzelfde jaar bracht het koor in samenwerking met het koor Cantuva uit 
Overijse een opmerkelijke uitvoering van de Messe de Minuit van Marc Antoine 
Charpentier. De Chapelle de Lorraine  stond in voor de begeleiding samen met 
organiste Katrien Vercauteren, alles o.l.v. Urbain Van Asch en Marc Verboomen. De 
twee uitvoeringen in het Freyhof in Huldenberg en de twee in de Mechelse St.-
Pieterskerk werden beluisterd door ruim duizend toehoorders.

Op 3 mei 2018 nam het koor tijdens Muziek aan de Dijle de luisteraars mee op een 
reis doorheen de geschiedenis van Mechelen, gedreven door vijf eeuwen koormu-
ziek. Centraal in het geheel stond de koormuziek van Mechelse toondichters (zoals 
Phillippus De Monte, Jules Van Nuffel en Vic Nees) en van bekende internationale 
componisten (en hun soms ongekende band met Mechelen). Deze boeiende 
muzikale trip werd ondersteund door historische verhalen, gebracht door Fernand 
Verreth, en geïllustreerd met filmbeelden in een productie van Fred Lamon. De 
begeleiding op orgel was in handen van Kris Wittevrongel, die de overgang tussen 
de werken verzorgde met zijn ongeëvenaarde improvisaties.
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Urbain Van Asch

Als dirigent met ruim 60 jaar ervaring dirigeerde hij alle soorten koren, groot en 
klein, mannen-, kinder- en jeugdkoren, gemengde koren en kamerkoren. Van veer-
tien koren was hij de vaste dirigent; drie daarvan richtte hij mee op.
Talloze concerten in binnen- en buitenland en meerdere plaat- en cd-opnamen 
boden hem de gelegenheid om een uitgebreid repertoire te bestuderen en uit te 
voeren. Zo lag hij mee aan de basis van de revival van de muziek van Jules Van 
Nuffel, met enkele opmerkelijke concerten in 1978 en 1983 in Mechelen, Hoboken 
en Oostende. Ook het grote repertoire verkende hij, met o.m. de Requiems van 
Mozart, Brahms, Fauré en Rutter. Zijn voorkeur voor romantische muziek kon hij uit-
leven in de uitvoering van grote psalmen van Mendelssohn, Brahms en Schubert. 
Maar ook het hedendaagse repertoire werd niet vergeten. Diverse componisten 
zoals o.m. Vic Nees, Raymond Schroyens en Jan Van de Roost droegen werken aan 
hem op.
Maar niet alleen aan de koren waarvan hij dirigent was, heeft hij zijn ervaring en 
kennis doorgegeven. Hij werkte als koorconsulent en koorcoach, vaak binnen een 
aantal koororganisaties. Hij was voorzitter van de Koorfederatie Vlaanderen (voor-
loper van Koor&Stem) en voorzitter van de Provinciale Afdeling Vlaams-Brabant. 
Sinds de oprichting is hij bestuurder van Koor&Stem. Als voorzitter van de vzw Ste-
monderzoek Theodora Versteegh – in het leven geroepen door Lucie Frateur – kon 
hij een bijdrage leveren aan het wetenschappelijk onderzoek naar en het gebruik 
van de stem.
Als zanger in het toenmalige radiokoor o.l.v. Jan Van Bouwel en later Vic Nees als-
ook in het koor van de Muntschouwburg kwam hij in contact met diverse dirigen-
ten. Ook dat heeft bijgedragen aan zijn vorming en kennis.
Gedurende 31 jaar was hij organist aan de St.-Katelijnekerk in Mechelen, in een tijd 
dat het Gregoriaans nog frequent werd gezongen. Dat, en de zes jaren die hij als 
knaap meezong in het vermaarde St.-Romboutskoor, vormden een stevige basis 
voor zijn belangstelling voor het Gregoriaans.
Reeds meer dan 30 jaar wordt hij gevraagd jurylid in verschillende koorwedstrij-
den en tornooien. Zo o.m. bij de Provinciale koortornooien van West-Vlaanderen, 
Antwerpen, Vlaams-Brabant en Duitstalig België. Verder was hij jurylid in de drie 
eerste sessies van de wedstrijd “Koor van het Jaar” en in twee sessies van de Inter-
nationale Koorwedstrijd van Vlaanderen in Maasmechelen.
Vele buitenlandse concertreizen en de vele internationale contacten met de 
Europese koorwereld die daaruit voortvloeiden, zouden uiteindelijk leiden tot het 
voorzitterschap van de muziekcommissie van de Europese koorfederatie AGEC 
(ArbeitsGemeinschaft Europäischer Chorverbände). Gedurende 7 jaar kreeg hij zo 
de kans om het Europese koorleven van dichtbij mee te maken en mee vorm te 
geven. Niet alleen kon hij zo vele buitenlandse koren beluisteren maar kreeg hij 
ook de kans om zelf workshops te geven in verscheidene Europese landen. Recent 
nog in Hongarije en Servië, waar de Vlaamse koormuziek in de schijnwerper werd 
geplaatst. Voor velen een eerste kennismaking met onze koormuziek.
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Amabile
o.l.v. Jan Vanderheyden 
12:10 - 12:30

Zangers

Andrea Bilke

Cindy Bloemen

Hilde Jannis

Lydie Jannis

Marie-Jeanne Rabijns

Suzanne Schildermans

Hilde Van de Weyer

Kathleen Vanhees

Reinhilde Verbruggen

Elly Beckers

Carine Driesen

Rita Ceyssens

Hanne Geusens

Marleen Jannis

Mia Mussen

Karin Peeters

Marleen Schaekers

Elly Vandecraen

Nancy Vanhees

Kristien Vanrintel

Pierre Bex

Paul Caes

Henri Ceyssens

Marc Geusens

Rik Grevendonk

Peter Kerkhoven

Eric Pellens

Geert Winkels

Ivo Claes

Gerard Franssen

Steven Geens

Jos Quanten

Johny Vanherk

Johan Vlemmix

Freddy Wans

Programma
Johan Duyck
Laudate Nomen Domini

Alain De Ley 
God be in my head

Johan Duyck 
Omnes Gentes

Thomas Geudens 
Will there really be a morning ?

Jan Van der Roost 
The moon

Jan Van der Roost 
The sun
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Amabile

In 1967 werd het kinderkoor ‘Het lijsternestje’ opgericht. Stilaan groeide dit uit tot 
het gemengd volwassenkoor, Amabile. Sinds 1993 staat het koor onder leiding van 
Jan Vanderheyden. 

In de muzieknotatie staat ‘Amabile’ voor liefelijk en beminnelijk en in deze geest 
wil het gemengd koor Amabile het publiek laten genieten van de mooiste staaltjes 
uit het onuitputtelijke koorrepertoire. Niet gehinderd door een bovenmatige par-
tituurkennis, heeft deze groep volbloedamateurs uit de regio Noord-Limburg toch 
een meer dan behoorlijk niveau weten te bereiken. Daar staan een uitstekende 
dirigent en een gedreven bestuur mede borg voor.

Het repertoire is zorgvuldig opgebouwd: zowel religieuze als profane pareltjes van 
polyfone koormuziek en dit uit vrijwel alle stijlperiodes. De wereld van de polyfone 
(koor)muziek is fascinerend en springlevend. Een ontdekkingstocht hierin is voor 
de koorleden van Amabile dan ook als binnentreden in een oase midden in de 
rumoerige popcultuur. En ondanks een voortdurend streven naar de juiste interpre-
tatie, een correcte stemvorming en een volmaakte uitvoering, wordt er toch in een 
ontspannen sfeer gemusiceerd.
’Saai?’ Bijlange niet. We houden het toch al 50 jaar vol!

Jan Vanderheyden

Na zijn studies aan het Lemmensinstituut (LUCA) en het conservatorium van Ant-
werpen, waar hij onder meer de eerste prijs koordirectie behaalde, vervolmaakte 
Jan zich tijdens verscheidene binnen- en buitenlandse masterclasses. Hierna volg-
den ook nog een aantal succesvolle wedstrijden als koor- en orkestdirigent. 

Samen met Amabile heeft Jan al een sterk en gevarieerd parcours afgelegd. Hij 
heeft niet echt een muzikale voorkeur, maar door de jaren heen werd het toch 
duidelijk dat hij het klassieke repertoire verkiest, dat gerust doorweven, of soms 
afgezet mag worden met of tegen hedendaagse composities.
Zijn missie is niet enkel om de zangers mooi te laten zingen; maar hij wil het koor 
ook laten kennismaken met minder vanzelfsprekende muziek, om het op die ma-
nier zoveel mogelijk facetten van de rijke vocale muziekcultuur te laten beleven.
Vorig jaar werd Jan door het koor in de bloemetjes gezet voor 25 jaar dirigent-
schap!
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Viermaliks
o.l.v. Hans Scholiers
12:45 - 13:05

Zangers
Sopranen
Ann Artois
An Peeters
Katrien Ruyters
Julie Soens
Katleen Vandenbergh

Alten
Ine Gerard
Goele Luyts
Elke Roelens
Nancy Sente

Tenoren
Bart Van Asch
Geert Polspoel
Michiel Verfaillie
Patrick Vermylen
Billie Wolfs

Bassen
Klaas Callaerts
Marc Dejans
Joost Depuydt
Stefaan Ghesquiere
Jan Kuypers

Programma
Michiel Verfaillie
Mon Dieu je rêve

Lucien Posman
Ushururu, Lullaby for Eleasha

Lucien Posman
Au commencement

Michiel Verfaillie
Ri-te-keu-te

Erik Vinken
Hij wel
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Viermaliks

Viermaliks is een vocaal ensemble dat van bij de oprichting in 1991 een buiten-
beentje in het Vlaamse koorlandschap vormt en dat omwille van enkele eigen-
gereide basisregels die tot vandaag de ruggengraat vormen van het koor. Het 
ensemble is samengesteld uit zangers die steunen op een rijke koorervaring maar 
willen breken met het enigszins verstarde beeld van het klassieke koor, en bestaat 
uit een bezetting die beperkt blijft tot 4 of 5 zangers per stem. Naast een grote 
expressieve soepelheid wordt hiermee de individuele inbreng van de zangers 
aangesproken.
 
Het repertoire dat Viermaliks doorgaans brengt is niet vast te pinnen binnen één 
stijl. Zowat alle goede koormuziek kan aan bod komen en telkens gaat de groep 
er met hetzelfde enthousiasme en bedrevenheid voor. Of het nu hedendaagse 
koormuziek is  van Vic Nees, Rudi Tas, Kurt Bikkembergs, Wim Henderickx, Roland 
Coryn, … en buitenlandse toppers, een renaissanceprogramma rond Lassus met 
Zeffiro Torna, Brahms met Philippe Herreweghe, Jazzbewerkingen van standards, 
volksliedbewerkingen, allerlei ‘lichte’ muziek, ernstig of lichtvoetig, serieus of hu-
moristisch, ‘zwaar’ of ‘licht’, het maakt niet uit. 
 
Bovendien wordt als regel gesteld dat alles uit het hoofd wordt gezongen. Weg 
dus met de partituren, leve de vrijheid. Zo vormen presentatie, beweging, ver-
anderende opstellingen en visuele vormgeving in combinatie met kwaliteit van 
muziek en uitvoering en het zingen met een aanstekelijk plezier en enthousiasme 
van in het begin de hoeksteen van elke uitvoering.
 
Hans Scholliers
 
Hans Scholliers kreeg zijn opleiding koordirectie van Michael Scheck en Johan 
Duijck aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent (nu Hogeschool Gent - 
School of Arts). Daar behaalde hij in een vijftal disciplines de Eerste Prijs waaronder 
de Eerste Prijs koordirectie en het diploma van Meester in de Muziek met grote on-
derscheiding. Tijdens en na zijn studies trokken allerlei cursussen voor koordirigen-
ten zijn aandacht en zo betekenden contacten met gerenommeerde dirigenten als 
Simon Halsey, László Heltay, Eric Ericson, Johannes Prinz, Bo Holten, Tõnu Kaljuste, 
Sabine Horstmann, … en vele anderen een verrijking.
Gedurende jaren was hij verbonden als lector koor en koordirectie aan het Depar-
tement Lerarenopleiding van de Hogeschool Gent in de opleidingen Bachelor in 
het onderwijs. Momenteel doceert hij vakdidactiek aan de School of Arts van de 
Hogeschool Gent en is hij directeur van De Academie Buggenhout.
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Les Amis de P
o.l.v. Bart Callebaut
13:20 - 13:40

Zangers
Anke Anthoni
Annelies Vereecken
Chris Nyssen
Elke Du Bin
Fay Huygens
Filip Duez
Griet Van Hulle
Gunter Loos
Herman Beyens
Inge Penninckx
Ingrid De Henau
Ingrid Van Brandt
Jan Delmotte
Karina Bals
Kristiaan Magnus

Karolien Vandevoordt
Marijke Ools
Mieke Coremans
Patricia Gobien
Patrick Van Noyen
Paul Enzlin
Peter Meuris
Petra Nooyens
Sandra Lauf
Sonja Celis
Sigrid Van Goethem
Tineke Van Heesvelde
Trien Bogaerts
Veerle Heyvaert

Programma
Jef Callebaut
Een modern ridderverhaal (2018) - speciaal geschreven voor Les Amis

Jef Callebaut
De Bijen (2018)
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Les Amis de P

Een korte geschiedenis van Les Amis de P. Waar komt de P. vandaan? 
Er was eens heel lang geleden, in de herfst van 2008, een cursus bij Vormingplus. 
Deze meerdaagse cursus heette ‘Het plezier van zingen’ en Jan Cannaerts was de 
lesgever. Het was een geweldige cursus met fijne mensen. Halverwege de cursus 
kwam Rit, één van de cursisten, met een grappig verhaal over Pluisje, de kat van 
de buren. Pluisje was blijkbaar gaan lopen en midden in de stilte van de nacht riep 
de buurvrouw luidkeels haar kat: “PLUISJE!”. We vonden het zo grappig dat er ter 
plekke werd besloten om Pluisjes naam te verwerken in een liedje.  
Het was zo’n fijne cursus dat er na de cursus zowaar een klein koortje werd op-
gericht met Jan Cannaerts als dirigent. Er werd gerepeteerd bij koorleden thuis. 
In april 2009 zou dit koor gaan optreden op de Week van de Amateurkunsten in 
Mechelen, toen werd gevraagd hoe het koor eigenlijk heette. Er werd besloten dat 
ze het ‘Koor van Pluisje’ waren. Een Franse naam stond een beetje sjieker, zo vond 
Jan Cannaerts, dus werd het ‘Les Amis de P.’. De P. zorgde voor iets mysterieus, 
zonder te verklappen dat het eigenlijk om de kat Pluisje ging. 
Ondertussen is het koor flink in ledenaantal gegroeid, repeteert het wekelijks in 
Villa Zonnebloem en is Bart Callebaut de dirigent. Maar het plezier van het zingen 
staat nog steeds voorop!

Bart Callebaut

Bart Callebaut is sinds het najaar van 2009 de vaste dirigent van Les Amis de P. 
Bart Callebaut groeide op in Aalst. Hij studeerde kort aan het Lemmensinstituut 
te Leuven en ging toen verder met de opleiding tot leraar lager onderwijs. In 
Leeuwarden vervolgde hij zijn studies met de opleiding docent expressie en com-
municatie. Van jongs af aan is Bart gebeten door muziek en zang. Hij begon op 
zijn vierde met blokfluit en hield er nooit meer mee op. Later verdiepte hij zich 
in dwarsfluit en nog later in traverso, diens houten voorloper. Hij is een muzikale 
duizendpoot, zijn muziekkamer staat vol instrumenten: saxofoon, gitaar, accordeon, 
conga, djembé, harmonium, …  

Hij is bijna 30 jaar stafmedewerker muziek bij WISPER in Leuven, een landelijke or-
ganisatie voor kunsteducatie voor volwassenen. In die context bouwde hij een me-
thodiek uit die hij jarenlang verfijnde. Kenmerkend zijn het geloof in de muzikaliteit 
van elke mens en het herstel in het zelfvertrouwen in de eigen stem. Dit brengt 
samenzang tot zijn oorsprong terug: zingen vreugdevol beleven in zijn expressieve 
kracht. De tweede pijler van zijn methode is het geloof dat iedere mens leert uit 
succeservaringen. Leren wordt een organisch proces en brengt mensen bij elkaar 
voorbij gesproken taal en zonder theoretische voorkennis. 
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De Betties
o.l.v. Kaat Hertecant
i.s.m. het Violoncello Orchestra o.l.v. S. Kuppens

14:00 - 14:20

Programma

C. Molenberghs, R. Maes - Arr. K. Hertecant, L. Ronse & S. Kuppens

In zoete droom 
(Muzikale mijmering bij grenstaal uit ‘Mathilde pakt de zon’*)

C. Molenberghs, R. Maes - Arr. K. Rypers, K. Hertecant, L. Ronse & S. Kuppens

Rafeldraad 

(Collectieve interpretatie van een compilatie van woorden uit ‘Mathilde pakt de 

zon’*)

C. Bremmers, C. Molenberghs, S. Focquet, R. Maes - Arr. L. Ronse & S. Kuppens

Ik ben er 

(Dit lied doorloopt de fases van dementie vanuit de beleving van de persoon met 

dementie)

C. Molenberghs, R. Maes - Arr. G. De Swerts & S. Kuppens

Kwaad 

(Resonantie van kwaadheid en onmacht met als inspiratie een gedicht uit ‘Mathilde 

pakt de zon’)

* Molenberghs, C., & Van Wouwe, P. (1994). Mathilde pakt de zon. Leuven: Uitgeverij P.
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De Betties

De Betties is een intergenerationeel koor dat getuigt van levenslust. Het wil let-
terlijk een stem laten horen om zo ‘dementie’ op de maatschappelijke agenda te 
plaatsen.

Het koor De Betties is opgericht in 2010, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van Huis Perrekes. Huis Perrekes staat voor wonen, zorg en begeleiding op maat 
van personen met dementie, ongeacht de leeftijd. Het 70-koppige koor met zan-
gers van alle leeftijden bestaat uit bewoners en gasten van Huis Perrekes, familie, 
medewerkers, kinderen uit een naburige school, vrijwilligers en sympathisanten. 
Het geheel wordt muzikaal gedragen en ondersteund door enthousiaste muziek-
therapeuten die dagelijks werken in Huis Perrekes. Zij zetten bestaande liederen 
uit alle windstreken naar hun hand, maken arrangementen op maat voor koor en 
muzikanten. Het leven van elke dag in de huizen dient bovenal als inspiratiebron 
voor zowel tekst als muziek. Hieruit vloeien eigen, bijzondere composities.
Sinds enkele jaren bestaat eveneens een inspirerende samenwerking met cellist 
Stijn Kuppens, die mee arrangementen uitwerkt en met het Violoncello Orchestra 
het koor tijdens optredens begeleidt.
Naast tweewekelijkse repetitie, treedt De Betties regelmatig op. 

Enkele hoogtepunten op een rijtje:
In 2012 kreeg De Betties naambekendheid bij het brede publiek dankzij een optre-
den in het Sportpaleis als voorprogramma van Muse. Dit optreden stond volledig 
in het teken van de Music for Life actie van Studio Brussel rond dementie. Op 2 de-
cember 2014 trad De Betties op in Amuz in Antwerpen in het kader van het Hearts 
in Harmony-festival, samen met het Liverpool Signing Choir. In 2017 was er eerst 
het benefietconcert ‘Liefde is alles’, waar we trots het peterschap van Stijn Kolacny 
van Scala bekend maakten. Ook het kerstbezoek van het Belgisch Koningspaar aan 
Huis Perrekes, waar De Betties hen muzikaal verwelkomde, was een hoogtepunt in 
2017. In 2018 staat de veel betekenende moeder centraal tijdens een hartverwar-
mend moederdagconcert.

Kaat Hertecant

Dirigente Kaat Hertecant studeerde in 2013 af als master in de muziek, afstudeer-
richting muziektherapie. In 2014 behaalde ze het diploma van leraar muziek. Sinds 
2013 is Kaat werkzaam als muziektherapeut in Huis Perrekes, waar ze sinds enkele 
jaren het koor De Betties dirigeert en aanstuurt. De muzikale begeleiding van De 
Betties gebeurt in nauwe samenwerking met alle muziektherapeuten werkzaam in 
Huis Perrekes: Lieselotte Ronse, Rita Maes, Jolien Smaers en Gaia De Swerts.
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Jeugdkoor Villanella
o.l.v. An Alen
14:35 - 14:55

Zangers
Emma Beirinckx
Anna Beirinckx
Anna Bens
Amélie Bens
Caroline Claessen
Isabelle Claessen
Goedele Clerckx
Nette Clonen
Liv Cuypers
Lise Deboel
Marie Gebruers
Lara Gelders
Gerlieze Gielen
Melanie Gilis
Liese Gilis 
Brechje Goots
Zoë Guffens

Clara Guns
Talitha Haest
Kaat Helsen
Lana Hoek
Lotte Hoes
Helena Hulpiau
Sara Huybrechts
Mare Klijnsma
Kato Mangelschots
Laure Sannen
Elena Sarens
Sofia Sarens
Tea Separovic
Lobke Sterckx
Saar Van Bergen
Julot Van de Poel

Maare Van Dingenen
Britt Van Hout
Luna Van Walsum
Floor Vanbosch
Ella Vanden Broeck
Elise Vandenberghe
Ana Vander Laenen
Lisa Vangenechten
Britt Vanuytven
Kato Verelst
Elisabeth Vertessen
Alexanne Vervoort
Trijn Vervoort
Noor Stynen
Merel Syen
Pauline Vaes

Programma
Sebastiaan van Steenberge 
for the fallen

Kurt Bikkembergs, pianobegeleiding, Kurt Hollants
kasteel van zand

Kristiaan Van Ingelgem 
la najtingalo

Frits Celis 
let us be happy

Sebastiaan van Steenberge, pianobegeleiding, Kurt Hollants
Je bent zo mooi anders

Toots Thielemans arr. Koen Wellens
Pianobegeleiding, Kurt Hollants
Bluesette
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Villanella

Villanella werd in 1997 opgericht door de huidge dirigente An Alen. Hoewel het op 
dat moment nog heel klein en bescheiden was, had het koor al snel een gevulde 
agenda af te werken met optredens in de regio Laakdal-Geel.
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan, in 2007 werd een heuse jubileumshow 
“Music for Clio”, gecreëerd in samenwerking met Luc Stevens, de man achter o.a. 
Gheelamania en Mol in Scène.
Het succes was overdonderend en Villanella stond in één klap stevig op de Kem-
pische culturele kaart. Het breidde het ledenbestand aanzienlijk uit én het aantal 
optredens nam stevig toe.
An en haar pupillen gingen van uitdaging naar uitdaging. Of ze nu deelnamen aan 
het provinciale koortoernooi of naar Neerpelt trokken voor het Europees Muziek-
festival voor de Jeugd, steeds stalen ze er de show met hun frisse verschijning en 
heldere stemmen en blote voeten… 
Ook de steeds op en top verzorgde eindejaarsconcerten met Villa Cantando 
werden in die periode een sfeervolle traditie waar Villanella zich tot op de dag van 
vandaag graag aan houdt. 
Op 2 april 2011 wist Villanella een finaleplaats te veroveren in “Koor van het Jaar” 
en pakten prompt de “Prijs van Koor en Stem”! 
Ook dit schitterende avontuur zorgde voor een pak nieuwe, frisse stemmen en een 
stevig gevulde concertagenda, waaronder “Puur”, een knap project waarmee de 
Molse zaal Rex muzikaal stevig in de watten werd gelegd. In 2013 vierde Villanella 
haar 15-jarig bestaan met “Dolce Incanto”, een wervelende en pakkende productie 
waarmee het koor de culturele centra van Geel en Tessenderlo en de Antwerpse 
AMUZ vulde. ”The sky is the limit” voor Villanella, zo lijkt het wel. 
In 2014 haalde het jonge tienerkoor ‘summa cum laude’ in het Europese muziek-
festival voor de jeugd in Neerpelt (EMJ). 
In 2015 haalde ook deze groep uitmuntendheid in het provinciaal koortoernooi. 
Ook het jeugdkoor verdedigt sinds 2017 haar reputatie in diezelfde uitmuntend-
heidscategorie.
In 2016 behaalde het jeugdkoor een 1e prijs cum laude en het kinderkoor een 1e 
prijs op het EMJ te Neerpelt.
In september 2016 startte Villanella met een nieuwe groep, het instap kinderkoor 
voor 5-, 6- en 7-jarigen o.l.v. Laure Sannen en Julie Dekoninck. De bedoeling is om 
de jonge kinderen op een speelse manier te prikkelen voor koorzang.
In 2018 behaalde het tienerkoor de enige summa cum laude in Neerpelt (EMJ) die 
dat jaar werd uitgereikt!  Voor het jeugdkoor was er een mooie “cum laude” in de 
‘Wimpelreeks’ weggelegd. Beide koren traden aan in de Laureatenconcerten.  Een 
schitterende prestatie voor beide koren!
Vandaag staat het koor bekend om een afwisselend repertoire met o.a. heden-
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daags koorwerk, volksliedbewerkingen, film-, lied- en musicalsongs, dat steeds, 
zowel visueel als muzikaal, perfect omkaderd wordt. Bijgevolg heeft het ledenaan-
tal de kaap van 140 al overschreden en groeit de bekendheid in het Kempense 
cultuurlandschap nog steeds (ook in de virtuele wereld, dus vind “Kinder-, Tiener- 
en Jeugdkoor Villanella” zeker leuk op Facebook!). 
Koorliefhebbers worden door Villanella permanent vergast op nieuwe projecten. 
An en haar jonge zanggeweld hebben het heilige, muzikale vuur dus flink in zich 
branden en wie Villanella een beetje kent, weet dat dat heilige vuur al snel een zaal 
in vuur en vlam zet.

An Alen

Als muziekpedagoge is An Alen al jaren een alom gerespecteerde lerares Alge-
mene Muzikale Vorming en Samenzang aan de Stedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans in Geel. 
Daarnaast wordt ze regelmatig gevraagd als begeleidster van projecten muzische 
vorming in het dagonderwijs. Ook koordirectie is haar passie. 
Sinds 1992 staat het Laakdals Koor (een vierstemming gemengd koor) dan ook 
onder haar leiding.
In 1997 maakte ze bovendien een langgekoesterde droom waar met de oprichting 
van jeugdkoor Villanella. Hiermee oogstte ze zeer veel erkenning, met als gevolg 
dat het ledenaantal bleef groeien en het koor nu in vier zanggroepen is opge-
deeld. Naast deze drukke bezigheden heeft An ook nog het geheugenkoor “De 
Betties” enkele jaren onder haar vleugels genomen. Met dit koor verzorgde ze in 
2012 een gesmaakt optreden in een nokvol Sportpaleis in het kader van Music for 
Life.

Sinds enkele jaren is ook het Jeugdkoor van de Geelse Muziekacademie aan haar 
professionele zorg toevertrouwd. 
In september 2014 werd het Laakdals Koor omgedoopt tot ‘Villa Cantando’ en in 
januari 2015 was VZW Villa Musica een feit, een veilige juridische paraplu voor al 
dat koorgeweld, maar bovenal een intergenerationele vriendengroep van formaat.
Met al haar koren zoekt An naar een totaalervaring; een perfect evenwicht tussen 
een maximum aan muzikale beleving en zorgvuldig gedoseerde choreografieën. In 
al haar projecten staat ze erop om samen te werken met bezielde persoonlijkheden 
uit de desbetreffende vakgebieden. 
De commentaren van professionele juryleden in koorwedstrijden en de reacties van 
het publiek na de concerten van de ensembles van An Alen, wijzen op één con-
stante in haar werk: een koor onder leiding van An staat garant voor puur genieten 
en kippenvelmomenten, zowel voor de zangers als voor het publiek.
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Makeblijde
o.l.v. Filip Haentjens
15:10 - 15:30

Zangers
Sopranen
Charlot De Vuyst
Eveline Mainil
Kato Joos
Marjolijn Van Mechelen
Sandra Willems
Sofie D’haese

Programma
André Laporte
3 Songs of innocence - op teksten van William Blake:
• Introduction
• A Dream
• Laughing Song

Vic Nees
Verba mea

Renaat Veremans 
Ghequetst ben ic van binnen

Frits Celis 
De meneer van hiernaast - op tekst van Annie MG Schmidt

Ludo Claessen
The great Longing

Filip Haentjens
No non-sense

Mezzosopranen
An Van Verdegem
Charlotte Haentjens
Evelien Pieters
Greet Mertens
Hannah-Elisabeth De 
Paepe
Hanne De Graef
Ine Decoster
Lauren Murphy
Liesbeth Moens
Nele Decoster
Ruth Van den Berghe
Veronique Daelemans

Alten
Anne-Celine Mainil
Laura Moens
Laurien Goossens
Lore Sterckx
Marita Van Henden
Marjon De Vlieger
Nele Goossens
Valerie Pieters
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Makeblijde

Makeblijde werd in 1943 opgericht door Josée Standaert. 
Onder haar gedreven leiding kende het koor tal van successen: eerste laureaat 
in de wedstrijd ‘Radio-Schoolkoor’, winnaar van ‘Het Gouden Snoer’ van de Stad 
Brussel, eerste prijs ‘summa cum laude’ op het Europees Muziekfestival voor de 
jeugd in Neerpelt.  
In 1983 stelde zij Annemie Moens voor als haar opvolger. Als professionele stem-
pedagoge gaf zij de jonge dames zang-technisch de beste ondersteuning. De 
promotie naar ‘uitmuntendheid’ op de provinciale koorzangtoernooien was hiervan 
een resultaat.  
Sinds 1996 staat Makeblijde onder leiding van Filip Haentjens. Sindsdien heeft Ma-
keblijde tal van prijzen aan haar palmares kunnen toevoegen. Tijdens de deelname 
aan de wedstrijd ‘Koor van het Jaar 2005-2006’ werd Makeblijde bekroond met de 
gelijknamige titel en won het bovendien ook de publieksprijs. 
Op de provinciale koorzangtoernooien van Oost-Vlaanderen in 2008 promoveer-
den de dames naar de hoogste ereafdeling, een klassering die ze tot op heden 
bevestigd hebben. In februari 2012 won het koor met 97.66 %  de internationale 
wedstrijd Istanbul Chorus Festival & Competition (Turkije). In Maasmechelen editie 
2013 behaalde Makeblijde een tweede prijs in de categorie van de gelijkstemmige 
koren en opnieuw de publieksprijs. Een tweede prijs werd ook in 2014 behaald op 
de internationale koorwedstrijd in Vic (Spanje). 
In 2016 won Makeblijde de prijs voor best uitgevoerde opgelegd werk, eerste prijs 
en Grand Prix op de internationale wedstrijd in Litouwen. In de zomer 2018 nam 
Makeblijde voor een tweede keer deel aan de internationale wedstrijd in Preveza, 
Griekenland en behaalde een zilveren medaille.

Filip Haentjens

Filip Haentjens behaalde aan het Gentse Muziekconservatorium een Eerste Prijs 
klarinet in de klas van Freddy Arteel, en een Eerste Prijs kamermuziek in de klas van 
Dirk Vermeulen, François Glorieux en Piet Dombrecht. 
Hij behaalde het Hoger Diploma klarinet in de klas van Walter Boeykens, en een 
Eerste Prijs basklarinet bij Jan Guns aan het Conservatorium in Antwerpen. Bij 
Michael Scheck, Roger Leens en Johan Van Bouwelen studeerde hij koordirectie. 
Filip Haentjens studeerde er eveneens elektronische muziekcompositie, MIDI en 
opnametechnieken. In 2015 behaalde hij het Masterdiploma kamermuziek aan 
LUCA School of Arts in Leuven. 
Momenteel is hij leraar klarinet, instrumentaal ensemble en geluidsleer en opna-
metechnieken aan de Academie van Lokeren. Regelmatig concerteert hij in diverse 
ensembles en is hij vast lid van het Reinecketrio. Hij werkt ook in zijn eigen opna-
mestudio als opnameleider, arrangeur en componist.
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Cantate Aarschot
o.l.v. Tineke Verlooy
15:45 - 16:05

Zangers
Lena Brasseur
Rita Cabus
Edgard Ceulemans
Hendrik Demolder
Goedele Depré
Geert Du Pont
Jo Duyck
Hilde Engelen
Walter Feremans
Cilia Frans
Paula Geijsels
Jeanine Germis
Annemie Heirman
Ingrid Hendrickx
An Joseph
Trees Martens
Lara Mintiens

Programma
Jan Van der Roost 
Maannacht

Jan Van der Roost 
De aarde 

Jan Van der Roost (tekst Jos van der Veken / Anton van Wilderode)
Jaargang: zomer, herfst, winter, lente

Mirjam Mintiens
Bea Nijs
Ilse Ottoy
Anne-Marie Prins
Jan Renders
Geert Schouwaerts
Nele Schouwaerts
Jan Valvekens
Gerda Van Eyken
Annemarie van Meines
Wim Vandenbroeck
Liliane Vercammen
Paul Vercammen
Mieke Vercammen
Geert Vynckier
Hilde Willebrords
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Cantate Aarschot

Zo zingen dat zingen muziek wordt!

“Zo zingen dat zingen muziek wordt”. Onder dat motto richtte Frans Lambrechts 
in oktober 1965 het vierstemmig gemengd koor Cantate op. Tot op vandaag blijft 
dit motto onze drijvende kracht: de noten die op de partituur staan vertalen in een 
muzikale emotie die zowel de uitvoerders als het publiek raakt tot in hun diepste 
vezels.

De muziek die daartoe gebruikt werd in de loop van deze 50 jaar varieert van 
Schütz,  Fauré, Bach en Händel tot gospel en hedendaagse werken van Vlaamse 
componisten. Op die wijze “muziek maken” vereist dan ook meer dan een verza-
meling van stemmen: het vraagt om een vereniging van mensen die met plezier 
komen zingen, die als het ware echte liefhebbers zijn.

Cantate organiseert jaarlijks minstens een groot concert, al dan niet in samenwer-
king met een ander koor. Zowel een volledig a capella programma (zoals bij “Hymn 
to the Virgin”) kan ons daarbij bekoren, als de begeleiding van gedreven muzikan-
ten en solozangers (voor muziek van Liszt en Fauré of Vivaldi enkele jaren terug, … 
of onlangs van Jenkins met zijn “The Armed Man” dat we eind 2018 niet alleen in 
Aarschot, maar ook Mechelen ten gehore brachten). 

En omdat we graag zingen, neemt Cantate naast uitvoeringen van gekende klas-
sieke werken ook deel aan leuke muziekfestivals, zoals “Aarschot Volkoren”, een 
initiatief dat mede dankzij Cantate het daglicht zag en op zaterdag 4 mei reeds aan 
zijn vijfde editie toe was.

Daarnaast organiseert Cantate ook geregeld activiteiten waar zingen iets minder 
centraal staat: een weekend in de Ardennen, een brunch of een wandeling om 
het werkjaar af te sluiten, enz... Op deze activiteiten nodigen we uiteraard ook de 
familie van de koorleden uit, want hun steun aan onze werking is voor ons ontzet-
tend belangrijk.

Zin om mee te zingen?
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste liefhebbers om met ons mee te zingen. 
Welkom! … Elke donderdagavond van 20u tot 22u (niet tijdens schoolvakanties) in 
de Aula van het St. Jozefscollege, Schaluin 28 te Aarschot
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Tineke Verlooy

Zij begon haar muzikale vorming aan de Gemeentelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans te Grimbergen, waar zij blokfluit, dwarsfluit, barokhobo en zang 
volgde. Na haar humaniora startte zij dan haar hogere opleiding aan het Lem-
mensinstituut te Leuven in de richting Meester in de Muziek, optie muziektheorie-
schriftuur en finaliteit in de muziekpedagogie (2002). Sindsdien is zij werkzaam als 
leerkracht muziekatelier en groepsmusiceren aan haar oude academie te Grimber-
gen.
Tijdens haar opleiding was zij reeds vier jaar actief als dirigente van het Leuvense 
solidariteitskoor PatiPati en rees zo de interesse voor een tweede studie. Met het 
diploma Meester in de Muziek met de finaliteit koordirectie (leerling van Kurt Bik-
kembergs) op zak dirigeerde ze intussen o.a. het Brussels Kamerkoor Kantilene, het 
Leuvens Universitair Koor en de Capella Beatae Mariae van Tienen. Het gemengd 
koor Cantate Aarschot staat al sinds 2006 onder haar leiding.
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Kalliope
o.l.v. Sabine Haenebalcke
16:20 - 16:40

Zangers
Sopranen
Axelle Ameel
Beatrijs Van Eyck
Hannah Heyerick
Kaat Vandorpe
Katelijne Van Eyck
Katrien Delanote
Lieve Meirsschaut
Loes Torfs
Neelke De Gendt

Alten
Annie Goddaer
Coralie Damien
Elisabeth Vandenbulcke
Emmeke Paepe
Gudrun Van Hijfte
Lotte Saeys
Patricia Claeys
Moniek Declercq
Nele Lodewijckx
Sandrine Van Geluwe
Sofie Sonck

Tenoren
Karel Vervaeke
Koen Van Herrewegen
Leen Uytterschaut
Toon Daelman

Bassen
Dirk Samain
Luk Brazle
Noah Thys
Koen Verboven
Steven D’Hoore

Programma
Alain De Ley
‘Missa pro Vivis’
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Kalliope

Kalliope specialiseerde zich in de uitvoering van hoofdzakelijk tonale hedendaagse 
a capella muziek. De Vlaamse muziek kreeg hierbij extra aandacht. Zo verzorgde 
Kalliope verschillende creaties: de Vlaamse componisten Raymond Schroyens, Vic 
Nees, Kurt Bikkembergs, Lucien Posman en anderen mochten sommige van hun 
composities voor het eerst uit Kalliopemonden horen.
Kalliope zingt reeds 25 jaar in de hoogste ‘ere-divisie’. Dit niveau heeft het koor 
op buitenlandse festivals en wedstrijden herhaaldelijk mogen verdedigen, meer 
bepaald in Spanje, Tsjechië, Frankrijk, Italië, Nederland, …
Naast het a capella repertoire verleent Kalliope ook regelmatig haar medewerking 
aan de uitvoering van oratoria onder leiding van haar dirigent, van de barok met 
de Johannes Passie en de Hohe Messe van Bach, over de romantiek met het Deut-
sches Requiem van Brahms tot de 20ste eeuw met o.a. A Child of our Time van sir 
Michael Tippett.

Sabine Haenebalcke

In de eerste jaren als uitvoerend musicus verwierf pianiste Sabine Haenebalcke een 
uitstekende reputatie als uitmuntend Chopin-vertolker en was ze een gewaardeerd 
partner in diverse kamermuziek-formaties. Later schoolde ze zich bij als koor- en 
orkestdirigente bij onder meer Nicolas Brochot (Parijs), Pierre Cao (Luxemburg), en 
Laszlo Heltay (Londen).
Zij zong jarenlang, onder meer bij het Collegium Vocale van Philippe Herreweghe. 
In 1990 richtte zij het vocaal ensemble Kalliope op dat ze op korte tijd naar een 
zeer hoog niveau wist te loodsen.
In oktober 1997 debuteerde zij als orkestdirigent aan het hoofd van het Symfonie-
orkest van Vlaanderen. Ondertussen behoren de meeste grote oratoria van Bach, 
Verdi (Requiem), Brahms, Fauré, Webber, Michael Tippett (A Child of our Time) 
en andere grootmeesters tot haar repertoire, maar creëerde ze eveneens diverse 
composities van Vlaamse componisten. 
Ze is vaste dirigent van Kalliope (Gent) en tot voor kort ook van Toon op Toon 
(Ronse) en van het Kortrijks oratoriumkoor Altra Voce. Ook als koorcoach wordt 
haar expertise zeer gewaardeerd.
Zij is eveneens ere-docente piano aan het MUDA te Gent.
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Koriolis
o.l.v. Joris Derder
17:00 - 17:20

Zangers
Sopranen
Berit Lagaet
Gemma Echevarria
Greetje De Queker
Hanne Decock
Tineke Van Nieuwenhuyse
Greet Deplancke
Lieselotte Goessens
Marjolijn Van Mechelen

Alten
Annick Claerhout
Astrid Caudron
Aline Vercruyssen
Joke Van Gastel
Sofie Van Bever

Programma
Joris Derder
The dying child

Bart Vandewege 
Places devoted to the night

Tenoren
Harald Devos
Jeroen Fonteyn
Jeroen Tassaert
Philippe Pede
Pieter Pauwels
Joeri van Heijningen

Bassen
Bart Vergauwe
Stefaan Vanheertum
Willy Adam
Eric Feys
Frederic Cotman
Guido De Roo
Koen Van Vaerenbergh

Muzikanten
Filip Martens, piano
Annelies Broeckhoven, viool
Emmanuel Tondus, cellist
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Koriolis

Het Gentse Kamerkoor Koriolis probeert in zijn concertprogramma’s een open 
vizier op de koorliteratuur te tonen. We willen enigszins onvoorspelbaar zijn, net 
zoals de Corioliskracht. Dat tegendraadse krachtje doet rechte banen verrassend 
afbuigen tot krommen, en dat vertalen wij graag naar de koorwereld. We willen 
eigenzinnig uit de hoek komen, gaan voor kwaliteit en zoeken het minder bekende 
en meer uitdagende repertoire op.

Ons motto is dat we steeds vooruit willen. Niet alleen zoeken we uitdaging in elk 
concert, we werken ook aan de klank en kwaliteit van het ensemble. Dirigent Joris 
Derder staat met zijn ruime ervaring als professioneel zanger en vocal coach garant 
voor een steeds evoluerende vocale kwaliteit van het koor. Ook doen we soms een 
beroep op externen, die de vocale bagage van onze leden kunnen verhogen. We 
worden gecoacht door Anita Dur en in 2017 volgden we een masterclass bij het 
wereldbefaamde Britse ensemble The King’s Singers. In juni dit jaar presenteert 
Koriolis zich voor de jury van één van de presentatieconcerten van Koor&Stem, om 
zich nog beter te kunnen voorbereiden op een deelname aan 11de World Choir 
Games!
Ook boeiende samenwerkingen zijn steeds een verdere stap in de groei van het 
ensemble. In 2012 en ook recent nog dit jaar werkten we samen met het Vlaams 
Radio Koor en het Brussels Philharmonic, dit jaar voor het concert Deep Field o.l.v. 
componist Eric Whitacre. Met kamerkoor Polyfoon, knapenkoor In Dulci Jubilo en 
het Antwerps Kathedraalkoor werkte Koriolis in mei 2014 aan een opname met 
muziek van Alain De Ley (o.l.v. Lieven Deroo) en ook eind 2019 plant Koriolis een 
samenwerking met kamerkoor Polyfoon, voor een uitvoering van het 40-stemmige 
motet Spem in Alium van Thomas Tallis, de dubbelkorige mis van Frank Martin en 
Ich bin der Welt abhanden gekommen van Mahler. In september 2015 sloegen we 
de handen in elkaar met de Belgische rockband No Angry Young Man en enkele 
solisten van Brussels Philharmonic voor het project ‘The Autumn Company’, ge-
bracht tijdens De Nacht van de Standaard in deSingel in Antwerpen. In april 2016 
stond Koriolis voor het eerst op scène in een opera als het koor in Die Zauberflöte 
van Mozart i.s.m. het Mechels kamerorkest en solisten Iris Luypaers, Gijs Van der 
Linden, Denzil Delaere e.a. In september 2016 werkten we samen met De Koper-
gietery aan een muzikaal-komische vissersact tijdens het Wilde Mannen Woeste 
Wijven Festival in Gent, o.l.v. Frans Van der Aa. Eind 2017 trok Koriolis naar Oslo 
voor een project samen met het Oslo Chorale Selskap en in 2018 ontving Koriolis 
hetzelfde koor voor een nieuwe boeiende samenwerking. In mei dit jaar neemt 
Koriolis deel aan de koorhappening ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van 
de Schola Cantorum van Gent.
Iets verder in de toekomst staat er nog een project in Berlijn op til in mei 2020, in 
samenwerking met het Rundfunkchor Berlin in een groots opgevatte Beethovenvie-
ring. In 2020 zal Koriolis ook te gast zijn in de concertreeks van Koorlink Gent. Kers 
op de taart in 2020 zal een deelname zijn aan de World Choir Games, die voor het 
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eerst in Vlaanderen plaatsvinden en waar meer dan 500 koren met elkaar in com-
petitie gaan in niet minder dan zevententwintig categorieën.

Joris Derder

Joris legde zijn muzikale basis als violist en deed daarbij orkestervaring op in diver-
se orkesten zoals het Brussels Youth Orchestra. Na een wiskunde-opleiding legde 
hij zich toe op het zangersrepertoire en studeerde hij als bariton bij o.a. Bernadette 
Degelin en Guy Joosten aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen (Hoge-
school Antwerpen). Als zanger volgde hij diverse masterclasses, onder andere bij 
John Norris, Carol Yahr en Udo Reinemann, en hij wordt vandaag gecoacht door 
Bart De Kegel.
Als bariton beheerst Joris een ruim repertoire van Bach’s Passionen, Kantatas en 
oratoria tot de grote Romantische en Klassieke oratoria en liedcycli. Joris wordt 
meer en meer gevraagd in Romantisch en hedendaags repertoire, zoals bvb. Mirror 
of Perfection van Richard Blackford, Carmina Burana van Carl Orff en Lieder eines 
Fahrenden Gesellen van Gustav Mahler. Hij creëerde de laatste jaren ook werk 
van onder meer Bo Holten, Johan Duijck, Kris Oelbrandt en Jelle Tassyns. Opera 
en muziektheater zijn hem evenmin vreemd: zo zong hij bijvoorbeeld de rol van 
Zuniga in de opera Carmen (Bizet), speelde Joris de rol van Hans in de kinderopera 
Grietje de Heks (Filip Martens), en was hij te horen in Vadermoord, een muziekthe-
aterproductie van TG Vagevuur. Sinds 2005 is Joris bariton bij het Vlaams Radio 
Koor o.l.v. chef-dirigent Hervé Niquet. Daar creëerde hij als solist ook werk van Bo 
Holten en Johan Duijck, en werkte er mee aan tal van cd-, radio- en tv-opnamen. 
Joris werkte ook al samen met het Nederlands Kamerkoor, Cappella Amsterdam 
o.l.v. Daniel Reuss en Collegium Vocale Gent o.l.v. Philippe Herreweghe, Mariss 
Janssons, Bernard Haitink, Jos Van Immerseel, Marcus Creed, Kaspars Putnins, Paul 
Hillier, James Wood, en tal van andere grote hedendaagse koor- en orkestdirigen-
ten.

Als dirigent studeerde Joris in juni 2004 met de grootste onderscheiding af in de 
opleiding koordirectie (Waregem) en volgde hij masterclasses zoals de Kurt Tho-
mas Cursus Koor- en Orkestdirectie, waar hij onder meer werkte met de dirigenten 
Jos Van Veldhoven en Daniel Reuss. 
Hij werkt en werkte met diverse ensembles, zoals het Vlaams Radio Koor, Brussels 
Philharmonic, Wiener Kammerchor, Oslo Chorale Selskap en tal van andere ensem-
bles. Sinds 2000 is hij artistiek leider van het Gents Universitair Koor (GUK) waar hij 
tal van concerten dirigeerde en successen boekte in binnen- en buitenland. Met dit 
koor staan regelmatig producties met orkest op het programma, zoals A Child Of 
Our Time van M. Tippett, Sunrise Mass van Ola Gjeilo en Sacred Concert van Duke 
Ellington. In 2015 behaalde Joris met het GUK een gouden medaille op de Inter-
national Youth Music festival in Bratislava. Sinds 2010 is Joris ook medeoprichter en 
artistiek leider van Kamerkoor Koriolis. Joris is tevens Vocal Coach en mededirigent 
van BEVocal, het Belgisch Nationaal Jeugdkoor. 
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De 2de Adem
o.l.v. Maarten Van Ingelgem
 
17:35 - 17:55

Zangers
Sopranen
Mieke Danneels
Susanne Kuehnert
Sieglinde Heymans
Liesbeth Decrock
Astrid Laemont

Alten 
Marijke Willems
Chris Foubert
Saartje Raman

Programma
“Gracie onder de maan”

Wannes Van de Velde (1937-2008) (arr. Kristiaan Van Ingelgem)
Ik wil deze nacht in de straten verdwalen
Ketter onder de maan
Margrietje

Kristiaan Van Ingelgem (°1944) 
Een Gracie (creatie) 

Tenoren
Peter Cosyn
Geert Stubbe
Joris Van Heghe

Bassen
Robin De Jaeger
Ludwig Willems
Pieter Van Ingelgem
Toon Danhieux
Norbert Fraeyman
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De 2de Adem

De naam ‘De 2de Adem’ wordt geciteerd in het libretto van de opera Aquarius 
van Karel Goeyvaerts (1923-1993), de meest invloedrijke componist van bij ons 
sinds de Vlaamse polyfonisten. Het zal u niet verwonderen dat dit kamerkoor zich 
specialiseert in het hedendaagse koorrepertoire van na 1950. Het koor program-
meert hierbij niet alleen composities van gevestigde waarden in deze koormuziek, 
maar wil vooral een laboratorium zijn voor jonge componisten om samen een werk 
te creëren. De 2de Adem heeft, door deze gedurfde programmatie en door te 
kiezen voor creaties en improvisatiemomenten, een eigen plaats verworven in het 
Vlaamse koorleven. 
Een aantal projecten uit de voorbije jaren schetst daarvan een duidelijk beeld: ‘Van 
Parijs tot Bilbao’ een concert met 11 vrouwelijke Belgische componisten, de cre-
atie van Scents of Fragrance van Petra Vermote in Mechelen voor de TENSO Days 
in Mechelen, de creatie van Estasi van Wim Henderickx voor gemengde koren, 
sopraan- en bassolo en elektronica, het concert Strange Fruit met maar liefst vijf 
creaties voor koor, vibrafoon en elektrische bas. Met de uitvoering van ‘Een Gracie’ 
in 2019 komt de teller op 35 creaties te staan sinds Maarten dirigent werd in 2001.

Maarten Van Ingelgem

Maarten Van Ingelgem (°1976) studeerde piano bij Jan Michiels aan het conser-
vatorium van Brussel en compositie bij Wim Henderickx aan het conservatorium 
van Antwerpen. Zijn passie voor het creatieve deelt hij in de compositieklas van 
de academie van Dilbeek en als gastdocent compositie aan LUCA School of Arts, 
campus Lemmens in Leuven.
Sinds 2001 is hij dirigent van het kamerkoor voor hedendaagse muziek De 2de 
Adem uit Gent. Zelf zingt hij bij Aquarius, dat zich eveneens toelegt op heden-
daagse vocale muziek.
Zijn compositorisch oeuvre gaat van solowerk over strijkkwartetten en een kamer-
opera tot een pianoconcerto. Voor dit laatste werk kreeg hij de Prijs voor Nieuwe 
Muziek van de provincie Oost-Vlaanderen. Sabam reikte hem de Gouden Klaproos 
uit voor koorcompositie en hij werd tweemaal laureaat van de European Award for 
Choral Composers.
Maarten is Artistiek Leider van de World Choir Games 2020, de grootste koorwed-
strijd ter wereld die voor haar 11de editie naar Vlaanderen komt.
www.maartenvaningelgem.be
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Cappella Concinite
o.l.v. Ludo Claesen
18:10 - 18:30

Zangers
1ste sopranen
Elizabeth N. Ball
Marie-France Callens
Veerle De Laet
Martina Huysmans
Geertrui Konings
Lene Vandenberghe

2de sopranen
Grietje Aerts
Marleen Gadeyne
Lies Dries
Goele Peeters
Hadewych Schepens
Lieve Timmermans
Els Van Attenhoven
Hilde Van Backlé

1ste alten
Agnes Deckers
Griet De Ceuster
Christine De Coster
Heleen Hendrix
Renilde Van de Moer
Karen Vandekerckhove
Veerle Verschakelen

2de alten
Yolande Denis
Ria Miris
Katelijne Schepens
Ine Van den Eynde
Ann Van Riet

Programma
Jacques Arcadelt / Ludo Claesen
Ave Maria

Vic Nees
Verba mae

Lodewijk De Vocht
O quam suavis est 

Lodewijk De Vocht
Ave verum corpus 

Ludo Claesen
The Great Longing 

Laurent Beeckmans
The Rainbow 
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Cappella Concinite

Cappella Concinite is in Leuven een bekende naam. Het kinderkoor dat in 1965 
door Karel Aerts werd opgericht in de Leuvense Sint-Kwintenskerk, groeide al snel 
uit tot een gerenommeerd koor, geprezen in binnen- en buitenland. Het koor reali-
seerde in de loop der jaren een twintigtal lp- en cd-opnames.
Vandaag, meer dan 50 jaar en vier dirigenten later, is Concinite uitgegroeid tot 
een vrouwenkoor met een 35-tal enthousiaste zangeressen. Op het repertoire staat 
zowel wereldlijke als religieuze koormuziek. Hedendaagse koorwerken van Vlaamse 
componisten liggen het koor na aan het hart en verschillende componisten (zoals 
Vic Nees, André Laporte, Rudi Tas, Erica Budaï en Ludo Claesen) hebben al werken 
aan Concinite opgedragen. 
Onder de kundige en enthousiaste leiding van Ludo Claesen bewandelt het koor 
nieuwe muzikale paden, maar nog steeds met dezelfde intentie: de wereld een 
beetje mooier maken met onze muziek!

Ludo Claesen

Ludo Claesen kreeg zijn opleiding aan het Lemmensinstituut in Leuven en het 
Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen in de hoofdvakken percus-
sie, muziektheorie (solfège, harmonieleer, contrapunt, fuga), muziekpedagogie, 
compositie, en koor- en orkestdirectie.
Hij doceerde tot 2016 polyfonie, orkestspel en praktische harmonie aan de LUCA 
School of Arts - Lemmensinstituut te Leuven. Aan de Hogeschool Zuyd - Conser-
vatorium te Maastricht (NL) is hij hoofdvakdocent koordirectie en koorzang. Op 1 
september 2017 werd hij ook aangesteld als docent koordirectie aan het stedelijk 
conservatorium in Hasselt.
Ludo Claesen is een veelvuldig gevraagd gastdirigent bij orkesten en koren in 
België, Nederland, Duitsland en Zuid-Korea, o.a. het Vlaams Radiokoor, het Koor 
van de Vlaamse Opera, het Bachkoor Middelburg, het Philharmonisches Kammer-
orchester WDR Köln, en The Jeju Philharmonic Choir. Daarnaast is hij vaste dirigent 
van het Kathedraalkoor Hasselt, het Kamerkoor Maastricht en Cappella Concinite. 
In de hoedanigheid van componist werd hij meerdere malen onderscheiden, o.a. 
te Brussel, Antwerpen, Leeuwarden, Verona en Rome. In 2010 bracht Ludo Claesen 
een cd uit met eigen werk: “Claesen meets Claesen - Sacred Choral Music by Ludo 
Claesen”. Concinite voerde in 2016 nog zijn “Cantico del Sole” (voor koor, strijkers 
en soli) uit, een werk dat hij schreef voor het 50-jarige bestaan van het Leuvense 
vrouwenkoor.
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Onze-Lieve-Vrouw-over-de-
Dijlekerk

De Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk is gebouwd op de linkeroever van de 
Dijle op de plaats waar vermoedelijk de eerste parochiekerk van Mechelen stond. 
De imposante kerk werd gedurende de 14de, 15de en 16de eeuw gebouwd in 
Brabantse gotiek. Een driebeukig schip van zeven traveeën sluit aan op vijfzijdige 
koorsluiting, kooromgang en transkapellen. Na de zware schade van de Tweede 
Wereldoorlog werd de huidige lantaarnspits toegevoegd en kreeg de kerk de 
prachtige nieuwe glasramen, beiden ontworpen door Jan Lauwers. De kerk her-
bergt ‘De wonderbare visvangst’ (1618-1619) van Pieter Paul Rubens.
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KOORWORKSHOPS VOOR ALLE LEEFTIJDEN //  
DIRIGENTENCURSUS // OPEN SINGING //  
KOORCONCERTEN // INTERNATIONALE SFEER

Foto: M
ichiel H

endryckx V.U
. K

oenraad D
e M

eulder, Zirkstraat 36, 2000 A
ntw

erpen
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Klara. Blijf verwonderd.

EXPERIMENT/BEELDENDE
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 

DESIGN/FOTOGRAFIE/DANS/
OUDE MUZIEK/LITERATUUR/
OPERA/ARCHITECTUUR/A
FILOSOFIE/FILMMUZIEK/I
GESCHIEDENIS/ERFGOED/GRA
HEDENDAAGSE MUZIEK/FESTI
 POLITIEK/ECONOMIE/WORLD

PERFORMANCE/SOCIOLOGIE/   
      CHANSONS/  SOUNDSCAPE
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ARCO IS UW GDPR PARTNER

Arco streeft de GDPR richtlijnen na binnen onze Document 
Management en Workflow Management oplossingen bij al 
onze klanten. 

Wij kunnen de bestaande situatie m.b.t. het in regel zijn met de GDPR-
wetgeving beoordelen en de gewenste situatie vastleggen samen met 
de klant. 

Een stappenplan naar de gewenste situatie met concrete acties is het 
resultaat van deze dienstverlening.

Hiervoor worden de volgende elementen binnen de 
GDPR-wetgeving nagestreefd:

• Rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van de 
gegevens

• Juistheid van verwerking
• Integriteit en vertrouwelijkheid
• Welbepaald doeleinde bepalen
• Minimale gegevensverwerking verzekeren
• Beperkte bewaartermijn instellen
• Recht om vergeten te worden aantonen
• …

Interesse? 
www.arco.be



38

2,1 – 7,6 L/100 KM I 49 – 176 G CO2/KM (NEDC correlated)

Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Afgebeeld model ter illustratie.

Antwerpsesteenweg 271 
2800 Mechelen
Tel 015 29 25 25

Puursesteenweg 380 
2880 Bornem

Tel 03 890 00 54

Sint Jozefstraat 12
2840 Rumst

Tel 013 880 55 53
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Bezoek onder leiding van een gids Stokerij de Molenberg individueel of in groep. Ontdek de 
rijke geschiedenis van de oude molenaarshoeve en leer hoe we hier vandaag prijswinnende 
whisky maken. Afsluiten doen we met een degustatie. 

Bezoek onder leiding van een gids Brouwerij Het Anker, individueel of in groep. We doorkruisen 
de brouwerij en de whisky rijpingsmagazijnen. Op het dak van de brouwerij genieten we van 
het prachtige uitzicht over de stad Mechelen. Afsluiten doen we met een degustatie. 

MEER INFO EN RESERVATIES: 
www.hetanker.be – info@hetanker.be

Brouwerij Het Anker - Guido Gezellelaan 49, 2800 Mechelen 
Stokerij De Molenberg - Klaterstraat 1, 2830 Willebroek

SHUTTLE BIJ COMBI-BEZOEK
BROUWERIJ HET ANKER + STOKERIJ DE MOLENBERG

Boek een combi-bezoek aan Brouwerij Het Anker en Stokerij De Molenberg en neem de shuttle bus  
tussen de brouwerij en de stokerij. Geldig bij aankoop van een combi-bezoek op zaterdag of zondag.  

De plaatsen zijn beperkt, reserveren is noodzakelijk via info@hetanker.be.
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MUSEUM 
HOF VAN BUSLEYDEN 
MECHELEN

15122018
>1252019

It almost 
seemed 
  a lily  Berlinde 
De Bruyckere
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COLOFON

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Michaela Defever
marketing & PR
Loes Habraken
productie
Ingken Grosse
zakelijk medewerker
Jasmine Swinnen
stagiaire
Marijke Tielemans - De Bolle
stagiaire
Xi-an Princen
stagiaire

PROGRAMMABOEK

Jelle Dierickx
Michaela Defever
Loes Habraken
Xi-an Princen

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter 
Kris Vreys
ondervoorzitter 
Ludo Kools
secretaris 
Greet De Clerck 
Bart De Nijn 
François Mylle 
Annemarie Peeters 
Michel Oliebos 
Annick Schramme 
Björn Siffer

ALGEMENE VERGADRING

Michel Vanholder (voorzitter), Eddy 
Brouwers, Rogier Chorus, Constant 
Demeester, Heidi De Nijn, Marie-Louise 
Grouwet-Vervliet, Jeroen Martens, 
Frank Nobels, Tom Van den Eynde, 
Raymond Vanderwaeren, Nicole Van 
Dessel

GRAFISCH ONTWERP 

EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

WETTELIJK DEPOT: D/2016/0180/37

Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt worden zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestem-
ming van de uitgever. Programma 
onder voorbehoud van wijzigingen. Het 
is niet toegelaten beeld-of geluidsop-
namen te maken tijdens de concerten 
zonder expliciete toelating van de 
directie van het Festival van Vlaanderen 
Mechelen/Kempen.

CONTACT

Festival van Vlaanderen Mechelen
Zoutwerf 5, 2800 Mechelen
T +32 (0)15 26 23 41
mechelen@festival.be

www.lunalia.be
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SUBSIDIENTEN

SPONSORS PARTNERS 

EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION

Het Festival van Vlaanderen 
Mechelen maakt deel uit van de 
koepel Festival van Vlaanderen 
en is lid van de European Festival 
Association en de International 
Society for Contemporary Music.
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