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Begijnhofkerk Herentals

In de kerstperiode worden in Herentals heel wat concerten
ingericht. Zo is er op 8 december het traditionele kerstconcert
van het kamermuziekensemble Luciano in de begijnhofkerk.
Op tweede kerstdag richten ook wij, samen met Davidsfonds
Noorderwijk, een kerstconcert in dat een heel eigen cachet heeft.
Het accent ligt namelijk op de samenzang van een selectie
kerstliederen uit het rijke Vlaamse erfgoed.
Sinds enkele jaren immers 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
honderdtal plaatsen in Vlaanderen laten wij op hetzelfde tijdstip Vlaamse kerstklassiekers
weerklinken.
In Herentals wordt de samenzang geleid door Joris Van Hasselt, dirigent van het Vocaal Ensemble
Markant.
Muzikale ondersteuning komt er op het nieuwe orgel van de begijnhofkerk door Thomas Peeters,
leraar piano aan de academie van Turnhout, en door leden van het Vocaal Ensemble Markant dat
ook zelf enkele liederen brengt.
Monique Gios draagt enkele sfeervolle teksten voor.
Iedereen krijgt een zangboekje met de partituren.
Na de samenzang worden jullie uitgenodigd in het fundatiehuis van het Begijnhof voor een stevige
Westmalle trappist (dubbel of tripel), een glaasje glühwein of chocomelk.
“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 goede doel is dit jaar Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
Deze organisatie beheert, samen met haar Franstalige zusterorganisatie, bijna 2000 opvangplaatsen
voor asielzoekers.
Wij hopen jullie talrijk op deze sfeervolle activiteit in de kerstperiode te kunnen verwelkomen.

Het bestuur.
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