december 2012

Samenzang

U zijt wellekome
woensdag 26 december 2012
om 19.00 uur
Sint-Niklaaskerk Morkhoven
Op tweede kerstdag richten de Davidsfonds afdelingen van
Noorderwijk en Herentals weer een kerstconcert in met een
heel eigen cachet.. Het accent ligt namelijk op de samenzang
van een selectie kerstliederen uit het rijke Vlaamse erfgoed.
Sinds enkele jaren organiseert het Davidsfonds, in
samenwerking met Koor&Stem, de 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. Dit initiatief kent veel succes. Op een
honderdtal plaatsen in Vlaanderen laten wij Vlaamse
kerstklassiekers weerklinken.
Dit jaar gaat het evenement door in de Sint-Niklaaskerk van de deelgemeente Morkhoven.
De samenzang wordt ondersteund door het gemengd zangkoor Cum Amore onder leiding van
Sander Hendrickx.
De begeleiding van koor en samenzang gebeurt op het kerkorgel door Ludo De Ceuster.
En het gezelschap “Noorderwijkse Toneelvrienden” zorgt tijdens het evenement voor sfeervolle
evocaties.
Iedereen krijgt een zangboekje met de partituren.
Na de samenzang zijn jullie welkom op een kerstdrank.
“U zijt wellekome” is een gratis evenement, gekoppeld aan een goed doel.
Jullie vrijwillige bijdrage voor de samenzang komt, na aftrek van onze organisatiekosten, volledig
ten goede aan De stem van ons geheugen. Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en onze
partner Koor & Stem willen met dit initiatief in Vlaanderen zangprojecten opstarten voor mensen
met dementie. Op die manier kan er op een positieve en stimulerende manier omgegaan worden
met deze mensen. “De stem van ons geheugen” is een uniek project voor de culturele sector en de
welzijnssector en verdient dan ook alle steun.
Wij hopen jullie talrijk op deze sfeervolle beleving in de kerstperiode te kunnen verwelkomen.
Het bestuur houdt eraan jullie een vredige Kerst en een voorspoedig nieuw jaar toe te wensen.

Voor wie in Herentals nog van andere kerstconcerten wil genieten is er nog :
• Concert "Komt allen tezamen" op 9 december om 15.00 uur in de Begijnhofkerk van Herentals.
Kamermuziekensemble Luciano o.l.v. Jef Dresselaers brengt kleine, intieme composities.
• Het traditionele kerstconcert van vijf Herentalse koren op zaterdag 15 december om 19.30 uur in de
Sint-Jan de Doperkerk (Molekens).
Davidsfonds Herentals zwanenberg, 18 2200 Herentals
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