december 2010

Samenzang

U zijt wellekome
zondag 26 december 2010
om 16.00 uur
Begijnhofkerk Herentals
Zoals vele Europese landen en regio’s heeft Vlaanderen een rijke schat aan oude en nieuwere
kerstliederen. Zij vertolken op eenvoudige maar diepe wijze, zowel in tekst als melodie, een volkse
ontroering en gelovige bewogenheid bij het hoopvolle en aangrijpende kerstverhaal.
Klinken de Angelsaksische liederen nog heel frequent op radio en tv, dan is dit zeker niet het geval
met ons eigen Vlaams repertorium. Tijdens kerstconcerten, zoals dat georganiseerd door de
Herentalse koren op zaterdag 18 december om 20.00 uur in de Sint-Waldetrudiskerk, kunnen we het
gelukkig nog beluisteren.
Sinds enkele jaren organiseert het Davidsfonds, in samenwerking met Koor&Stem, organisatie voor
het koorleven in Vlaanderen, en de trappistenbrouwerij van Westmalle, het evenement
“Vlaanderen zingt Kerst”. Het opzet is de echte betekenis van Kerstmis in de verf te zetten,
waardevol erfgoed nieuw leven in te blazen en een warm kerstmoment te creëren. Op een tachtigtal
plaatsen in Vlaanderen, en dit jaar voor de eerste keer ook in Herentals, laten wij Vlaamse
kerstklassiekers weerklinken.
Het samen zingen van de kerstliederen staat centraal. Ignace Thevelein, kapelmeester van de Brugse
kathedraal, selecteerde een twintigtal kerstliedjes die ons op authentieke wijze door het kerstverhaal
leiden.
In Herentals wordt de samenzang geleid door Geert Vermeyen, dirigent van het koor Markant.
Muzikale ondersteuning komt er op keyboard door Thomas Peeters, leraar piano aan de stedelijke
muziekacademie, en door leden van het koor Markant.
Iedereen krijgt een zangboekje met de partituren.
Na de samenzang worden jullie uitgenodigd in het fundatiehuis van het Begijnhof voor een stevige
Westmalle trappist of een glaasje glühwein.
“U zijt wellekome” is een gratis evenement,
gekoppeld aan een goed doel. Jullie vrijwillige
bijdrage voor de samenzang en/of de receptie
komt, na aftrek van onze organisatiekosten,
volledig ten goede aan de zwakken in onze
samenleving.
Het nationale goede doel is
CEDES, een beweging voor integrale
armoedebestrijding in België. Het internationale
goede doel is Handicap International, een
organisatie die ervoor zorgt dat mensen met een
handicap hun plaats in de samenleving
terugvinden.
Wij hopen jullie talrijk op deze sfeervolle beleving
in de kerstperiode te kunnen verwelkomen.
Wij maken van de gelegenheid gebruik om jullie
en wie je dierbaar zijn, een vredige Kerst en een
voorspoedig nieuw jaar te wensen.
Het bestuur
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