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17.45 u. Samenzang op de Grote Markt

DE KOREN STELLEN ZICH VOOR:
AARSCHOT VOLKOREN POP-UP KOOR
o.l.v. van Evi Bex en Karin Lauwers Testelt-Pelt
Museumtuin 16.00u
Sing Connected staat voor mensen samenbrengen om te zingen. Het ontstond in volle coronatijd en wist, ondanks de vele
wisselende coronamaatregelen, toch al enkele leuke projecten
te brengen. De dirigentes beheersen de kunst om op een speelse, dynamische manier iedereen mee op pad te nemen en uit
zijn comfortzone te halen. Speciaal voor Aarschot Volkoren
werd een pop-up koor opgericht met on line en live repetities.
AARSCHOTS OPERETTEGEZELSCHAP AQUILA
o.l.v. Dirk Baert Aarschot
Orleanshof 14.00u / Aleydistheater 16.30u
Aquila is al 40 jaar een vaste waarde in het Aarschotse culturele leven. Elk jaar voeren zij hun publiek mee met bekende operetteklassiekers. Tijdens Aarschot Volkoren komen er prachtige melodieën uit dat 40-jarig bestaan aan bod. Op 15 mei kunt
u bij hen terecht voor hun jubileumconcert in CC Het Gasthuis
Aarschot. Info: operettegezelschapaquila.weebly.com.
ALAMEEZO o.l.v. Luc Wynants Herent
Museumtuin 14.00u / Sint-Jozefscollege 16.30u
Gemengd a capella-koor, 20-tal leden. Het repertoire is origineel en eigentijds. Liederen met teksten die ons raken of op
een of andere manier aanspreken. Noem het filosofisch (“Ik
droom”) of speels (“Halfweg op de trap”) of lief (“Kuss kuss
Kallike”) of geëngageerd of een Vlaamse klassieker (“Helena”),
meestal in een eigen vierstemmige koorbewerking.
AL DENTE JEUGDKOOR
o.l.v. Christof Defryn Lint
Damiaankapel 14.30u / Pater Raskinkade 16.30u
Het koor is een onderdeel van vzw De Notelaer. Het verenigt
een toffe groep jongeren met een passie voor samen zingen
en werken rond een gevarieerd repertoire lichte (pop)muziek.
Samenkomen, plezier maken en elkaar muzikaal uitdagen
staan centraal.
AMAHORO o.l.v. Heidi Cobbaert en Dirk Torfs Antwerpen
Parkkiosk 14.00u / Binnenkoer 16.30u
Het solidariteitskoor van de Universiteit Antwerpen verspreidt
al bijna 30 jaar een boodschap van vriendschap, warmte en
verdraagzaamheid vanuit het hartje van de koekenstad. Dat alles doen zij onder een naam die niet toevallig is gekozen, want
“amahoro” betekent “vrede” in het Kinyaruanda, de nationale
taal van Rwanda. Amahoro -, behoorlijk solidair sinds 1999!
AMANDI CONSORT o.l.v. Patrick Moeyaert Gent
Gasthuiskapel 13.30u / OLV-kerk 16.00u
Recent ensemble van ervaren koorzangers dat zich vooral toelegt op muziek uit de Renaissance, met topwerken als “Nymphes des Bois” (Josquin Desprez) en verzen uit de “Psalmen
Davids” (Orlandus Lassus). Het koor zingt polyfonie, waarin
elke stem telt en zich gelijkwaardig ontplooit.
AMAZING CECILIA
o.l.v. Jill Cornelis Tervant (Paal) / Ham
Binnenkoer 13.00u / WZC Sint-Rochus 14.30u
Deze groep bestaat uit twee koren:
- Amazing is een zanggezelschap uit Ham (°2016). De klemtoon ligt er op graag samen zingen, met een zeer gevarieerd
repertoire.
- Het Ceciliakoor van Tervant werd als kerkkoor opgericht
(°1966) en heeft een meerstemmig religieus repertoire.
Vandaag bundelen zij de krachten in een licht en gevarieerd
programma.
AWELLE o.l.v. Hilde Van Belle Leuven
Kamsa 13.00u / Steviafabriekske 14.30u
Toen het koor in 1997 als strijdkoor uit de grond werd gestampt, werd het vernoemd naar een Afrikaans wiegelied. Het
heeft sindsdien altijd een gezonde portie gekte en rebellie bewaard. Vandaag bestaat dit enthousiaste vriendenkoor uit een
vijftiental zangers/essen die jongleren met Renaissance, folk
en wereldmuziek, met soms een knipoog naar klassiek of pop.
Het resultaat is een even stemmig als veelzijdig repertoire.
BARBARAKOOR o.l.v. Trix Claeys Diest
Gasthuiskapel 14.00u / KAMSA 15.30u
Het koor werd in 1973 opgericht en groeide uit tot een gewaardeerd meerstemmig gemengd koor. Na de door Corona opgelegde zwijgplicht zijn zij met vol enthousiasme opnieuw aan
het repeteren geslagen. Zij zingen diverse genres in verschillende talen, religieuze en wereldlijke liederen van klassiek tot
pop, kleinkunst en wereldmuziek, van levensbeschouwelijk
tot lichtvoetig.
BASALTES
o.l.v. Wouter Versavel Beigem-Grimbergen
Binnenkoer 14.30u
Basaltes = bas-alt-tenor-sopraan. Kamerkoor (1980) verbonden aan de parochie Sint-Servaas van Grimbergen. Het
koor bouwde met de prachtige basiliek als uitvalsbasis,
een mooi overwegend religieus repertoire op. Het heeft
aandacht voor hedendaagse koormuziek en proeft ook
van Renaissance, klassiek en soms van het lichtere genre.
Info: https://basaltes.jouwweb.be.

BROSZ Middelburg (NL)
Zonnedorp 14.30u / Binnenkoer 17.00u
Een uniek kwartet Zeeuwse mannen met een uniek a capella repertoire. Beach Boys worden afgewisseld met Mozart,
Comedian Harmonists met The Eagles. Ook met het nodige
Nederlandse repertoire, soms ook uit eigen koker. Want, ja er
mag ook gelachen worden.
CANTATE o.l.v. Tineke Verlooy Aarschot
OLV-kerk 13.30u en 16.30u / Grote Markt 17.45u samenzang
“Zo zingen dat zingen muziek wordt”: onder dat motto richtte Frans Lambrechts in 1965 het vierstemmig gemengd koor
Cantate op. Nu nog is hun drijvende kracht de vertaling van de
noten in muzikale emoties, die zowel uitvoerders als publiek
tot in hun diepste vezels raken. Het koor streeft er naar jaarlijks een groot concert te brengen, muzikaal begeleid en vaak
in samenwerking met een ander koor.
Cantate ligt mee aan de basis van ‘Aarschot Volkoren’, een voor
ons land uniek initiatief.
Het koor beoogt een goede mengeling van ervaren koorleden en jonge enthousiastelingen met voeling voor muziek
en vooral veel goesting om zo te zingen dat zingen muziek
wordt. Dankzij haar professionele vorming zorgt de dirigente
met een aanstekelijk enthousiasme voor de muzikale leiding.
Contact: www.cantate-aarschot.be.
CANTICUM NOVUM o.l.v. Andries De Winter Aalst
Parkkiosk 13.00u / Gasthuiskapel 14.30u / KAMSA 16.30u
Dit mannenkoor werd begin 2020 opgericht. Het bestaat uit
oud-zangers van het befaamde Aalsterse Knapen- en Mannenkoor Cantate Domino. Klassieke (religieuze) muziek vormt
de basis van het repertoire, maar ook folksongs, studentikoze
liederen en vele andere genres kunnen aan bod komen. Het
plezier van zingen staat centraal.
CANTIMA o.l.v. Michel Grillet Machelen
Steviafabriekske 13.30u / Zonnedorp 15.30u / KAMSA 17.00u
Vierstemmig gemengd kamerkoor, ontstaan in 1976, aanvankelijk bestaande uit elf leden van drie Machelse families, olv
Alfons Van Asch. Na diens overlijdens in 1997 werd de stemvork overgenomen door de huidige dirigent. 25 jaar later laat
het koor zich nog steeds in verschillende genres horen. Zij zijn
dus in feeststemming!
CANZONETTA o.l.v. Dieter Staelens Kessel-Lo
OLV-kerk 13.00u / Binnenkoer 16.00u
Dit gemengd koor, opgericht in 1984, stond 17 jaar onder de
bezielende leiding van Magda Primo. Wat begon als een bescheiden kerkkoortje met 7 zangers, groeide uit tot een polyvalente groep met een zeer ruime muziekkeuze en programmatie. Het koor is steeds op zoek naar diversiteit en originaliteit.
CHOEUR DE MELIN o.l.v. Diego Borrello Jodoigne
Aleydistheater 14.30u
Dit in 1990 opgericht koor heeft verscheidene grote werken
uitgevoerd, zoals De Zeven Woorden van Christus aan het
Kruis (Gounod) en De Grote Dodenmis (Gossec). De huidige
dirigent is alumnus ‘Orkestleiding, koorleiding en compositie’
van het Koninklijk Conservatorium te Brussel. Hun volgend
concert: Missa Brevis (Mozart, KV 194) op 19 juni 2022.
CHOEUR NUOVO MARCO o.l.v. Antoine Chopin Ukkel
Christus Koning-kerk 14.00u
Aangesloten bij A Coeur Joie en afkomstig uit het Zuiden van
Brussel, het koor telt een 50-tal zangers en zangeressen, met of
zonder muzikale vorming. Een nieuwe dirigent, opgeleid aan
het conservatorium van Tours en Rouen, heeft half februari
jl. de leiding overgenomen. De keuze van de werken is gevarieerd: klassieke muziek begeleid door orkest, piano of orgel,
wereldliederen, Frans chanson.
CHORALE STEPHANOISE o.l.v. Nicole Tasiat Court-Saint-Etienne
WZC Sint-Rochus 14.00u / Steviafabriekske 16.30u
Meer dan 50 jaar na zijn oprichting bestaat het koor thans uit
een 20-tal gepassioneerde leden. Het repertoire omvat hoofdzakelijk de grote titels van het Franse chanson uit het eind van
de 20e eeuw. Het koor houdt er van om zijn publiek spektakels
aan te bieden waarin zang, instrumentale muziek en poëzie
met elkaar verweven zijn.
COULEUR VOCALE o.l.v. Peter Van Hoof Berchem
OLV-kerk 15.30u / Gasthuiskapel 17.00u
Een koor met een 45-tal enthousiaste zangers en zangeressen.
Voor het repertoire kiest hun dirigent voor kwalitatieve werken van componisten van de 16e tot de 21e eeuw. Het is een
gezellige bende die uitkijkt naar elke muzikale prikkel, die van
uitdagingen houdt, die samen-zijn hoog in het vaandel draagt
en die oog heeft voor andere vormen van cultuur.
DON BOSCOKOOR HOBOKEN o.l.v. Dirk Van Onckelen Hoboken
Begijnhof 13.30u / Sint-Jozefscollege 16.00u
Dat hun roots in de kerk liggen, daar kan men niet omheen.
Maar in de loop van hun 46-jarig bestaan hebben zij zich
aan de meest uiteenlopende muziekgenres gewaagd. De uitdagende corona-tijd hebben zij samen overleefd en zij zijn
een hechte warme groep gebleven. Laat hen maar zingen!
Pianiste: Nicole De Paepe. Info: www.donboscokoor.be.

BEKOOR
o.l.v. Pierre van Broekhoven Bergen-op-Zoom (NL)
Christus Koning-kerk 13.00u / Sint-Jozefscollege 17.00u
Gemengd koor van ongeveer 60 leden, opgericht in 2008. Het
vierstemmig ensemble is er op gericht om in een gezellige
sfeer op een behoorlijk hoog kwaliteitsniveau te zingen, met
een gevarieerd repertoire. Annique Bijsters begeleidt hen op
de piano. Info: www.bekoor.nl.

DOSIBELS o.l.v. Erik Van Geit Averbode
Sancta Maria Turnzaal 13.30u / Sancta Maria Speelplaats 16.30u
Plezant koor dat dit jaar zijn 10-jarig bestaan viert. Zing
jij graag onder de douche of onderweg, draag je muziek
en zang in je hart, dan ben je bij hen aan het juiste adres!
Zij hebben een breed gemengd zangerspalet dat zij graag
voor jullie uit volle borst brengen. Ieder die graag zingt, is
welkom op dinsdagavond in de dorpskerk van Averbode.
Info: www.desintjansvrienden.be.

BOBOTO o.l.v. Hilde Van Belle Mechelen
Begijnhof 15.30u / Museumtuin 17.00u
Solidariteitskoor, dat wil zeggen dat zij om te beginnen gewoon
zingen voor hun eigen plezier. De aard en de inhoud van hun
liederen weerspiegelen hun verbondenheid met mensen uit
andere culturen en godsdiensten. Om hun solidariteit concreet te maken wil het koor elk jaar een forse financiële bijdrage kunnen leveren aan een project voor het goede doel.

ENSEMBLE VOCAL A PIACERE
o.l.v. Jean-Claude Van Rode Thimister
Zonnedorp 13.30u / Steviafabriekske 16.00u
Afkomstig van het plateau van Aubel-Thimister, bestaat dit gezelschap van een tiental zangers al meer dan 20 jaar. Het zingt a
capella minstens vierstemmig, een breed repertoire, dat gaat van
liederen uit de 18e eeuw tot meer bekende werken uit onze 21e
eeuw. Die brengen zij uit alle landen en in uiteenlopende talen.

FACTOR 7 Lier
Steviafabriekske 14.00u / Zonnedorp 16.30u
Een door de wol geverfde zevenkoppige a capella groep,
steeds op zoek naar muzikale vernieuwing. Zo ontstaan frisse
bewerkingen van pop- en rocksongs, Nederlandstalige nummers en close harmony. Die nummers worden in een theaterprogramma verwerkt dat songs afwisselt met visuele gags en
grappige bindteksten rond een centraal thema.
FAMOS o.l.v. Janien Van de Moer Wiekevorst
Aleydistheater 13.30u / Orleanshof 15.30u
Het koor brengt enthousiast een pittige variatie van populaire evergreens, amoureuze popmuziek en speelse musical.
Kom(t?) zien en luisteren, en neem deel aan het plezier van
hun samen zingen!
FAMUSE o.l.v. Marjolijn Van Sanden Mortsel
Grote Markt 14.00u / Sancta Maria Speelplaats 17.00u
Wanneer enthousiaste dames die met drive en liefde zingen,
een gepassioneerde dirigente ontmoeten, dan krijg je vuurwerk. En schitterende vertolkingen van charmante evergreens, hartverwarmende gospels, romantische en stevige
rockballads. Het koor combineert sinds 2016 met veel schwung muzikale inspiratie (muze) met amusement (amuse) en
vrouwelijkheid (femme).
FINE-TUNED
o.l.v. Sofie Bauwens Sint-Niklaas
Orleanshof 14.30u / Aleydistheater 17.00u
Het in 2014 opgerichte koor bestaat uit een dozijn enthousiaste zangers met diverse muzikale achtergrond, verbonden door
het plezier van samen musiceren. Hun brede repertoire – van
klassieke koormuziek tot lichtere pop, musical en jazz – brengen zij graag in diverse settings en muzikale projecten. In hun
kleine bezetting streven zij naar mooi op elkaar afgestemde
stemmen en een fijne koorklank.
FLORILEGIUM o.l.v. Mark Thijs Leuven
OLV-kerk 14.30u / Gasthuiskapel 16.30u
Dit in 1981 opgericht gemengd vocaal ensemble telt een
30-tal zangers, allen gedreven door het samen musiceren.
Onder professionele begeleiding werken zij aan een gevarieerd repertoire met de nadruk op Westerse literatuur uit de
Renaissance en de Barok. Met gemiddeld twee concertprogramma’s per jaar vindt het koor de ruimte om wekelijks in
een ontspannen sfeer te repeteren.
GEMENGD KOOR AMABILE
o.l.v. Patricia PE Janssen Holsbeek
Christus Koning-kerk 15.00u / Damiaankapel 16.30u
Hoeveel goede redenen kan men bedenken om te zingen in
een koor? Bij dit koor staan het zangplezier, de warme sfeer
en de waardering van het publiek met stip in de top-3. Daarom
vindt men hen vandaag voltallig terug op Aarschot Volkoren.
Zij laten je graag meegenieten van evergreens en poppy melodieën waar men instant goedgezind van wordt.
GEMENGD KOOR ANDANTE PERK
o.l.v. Saartje Raman Steenokkerzeel
Begijnhof 16.00u
Opgericht in 1978 met als doel liturgische vieringen in de Perkse parochie op te luisteren, groeide het uit tot een gemengd
vierstemmig SATB-koor met een breed repertoire, zowel wat
de religieuze als wat de profane koormuziek betreft. Het koor
treedt geregeld op tijdens concerten binnen en buiten Perk,
sinds 2019 onder leiding van de huidige dirigente.
GEMENGD KOOR OMNIA CANTICA
o.l.v. Jeffrey Dirix Zaventem
Orleanshof 16.00u en 17.00u
Het repertorium van dit koor, dat in 1983 werd opgericht en
een 60-tal leden telt, is eerder klassiek (Requiem van Mozart
gepland eind 2022), maar ook het lichtere genre komt aan bod
(Zaventem Proms’t bv nog eind 2021 en al sinds 2018), evenals opera/operette (tweejaarlijkse concertenreeks “Grüsse aus
Wien” in de Singel te Antwerpen).
GENTS WERELDKOOR KARIBU
o.l.v. José Vindel Gent
Sancta Maria Speelplaats 13.00u / Sancta Maria Turnzaal 14.30u
Karibu is Swahili voor « welkom”. Dit wereldkoor zingt liederen uit de hele wereld en uit verschillende culturen. Het is
er hard van overtuigd dat zulks leidt tot wederzijds begrip en
meer verdraagzaamheid. Als strijd- en solidariteitskoor engageert het zich om al zingend organisaties te ondersteunen die
strijden voor een vredevolle samenleving.
IL DILETTO VOCALE
o.l.v. Laëndi Ottignies-Louvain-la-Neuve
Aleydistheater 13.00u / Damiaankapel 15.00u
Sinds 2003 legt dit vrouwenkoor zich toe op de uitvoering van
werken met twee, drie of vier gelijke stemmen, van de Middeleeuwen tot heden. De 25 zangeressen komen uit Namen,
Brussel en Waals-Brabant en vinden elkaar bij de promotie
van zang, de zoektocht naar vocaal welzijn en de vervolmaking
van stemtechnieken.

JEUGDKOOR EN JEUGDKOOR+ DE kLEINE JOHANNES
o.l.v. Carine Spiloes Blanden
Orleanshof 13.30u / Aleydistheater 15.30u
Sinds 1991 staat dit gelijkstemmig jeugdkoor voor samen muziek maken met veel goesting en plezier. Alle genres komen
aan bod. Daarbij staan een homogene koorklank, mooie afwerking en podiumprésence centraal. Internationale koorfestivals of samenwerking met gastmuzikanten staan regelmatig
op het programma.

L’ESSENELLE o.l.v. Claude Dussart Esneux
KAMSA 14.30u / Parkkiosk 16.00u
Gesticht in 1961 en lid van A Coeur Joie bestaat het koor uit
25 gepassioneerde amateurs. De dirigent van dit gemengd
vocaal ensemble heeft sinds 1988 een nieuwe dimensie gegeven door het repertoire te diversifiëren: sindsdien is het
rijk aan klassieke en hedendaagse melodieën, religieuze
en wereldse, maar evenzeer varietédeuntjes, jazz en negrospirituals.

JUBILE o.l.v. Erik Vinken Herenthout
Steviafabriekske 15.00u / Parkkiosk 16.30u
Jubile is een close-harmonykoor dat zich toelegt op het zingen
van virtuoze a capella, jazz- en poparrangementen. Tijdens de
World Choir Games van 2021 behaalden zij een gouden medaille in de afdeling Jazz- en Popensembles van de Champions
Competition. Hun dirigent schrijft ook de meeste van hun arrangementen.

MA CANTARE o.l.v. Hilde VANDEWEYER Diest
KAMSA 14.00u / OLV-kerk 17.00u
Gemengd koor met een veelzijdig repertoire, ontstaan uit de
fusie van twee kerkkoren uit Schaffen. In de loop der jaren is
het gegroeid tot een koor van gemotiveerde zangers en zangeressen die elke keer opnieuw voor de juiste sfeer zorgen.
Daarnaast is het ook een groep mensen die mooie en moeilijke
momenten met elkaar delen.

JUST MUSIC o.l.v. Karin Lauwers Pelt
Theaterzaal 13.30u. en 17.00u
Al van bij de start in 1990 heeft de groep gekozen voor populaire muziek, pop, musicals, filmmuziek, gospels, wat jazz of
latin, meezingers, lovesongs en tophits. Om de twee jaar staat
er een groot concert op het programma, volledig in eigen beheer: een doorlopend totaalspektakel met een diversiteit aan
muziek, prachtige choreo, een vleugje poëzie, aangepaste belichting en kledij.

MARCANTI o.l.v. Ingeborg Vermoesen Wezemaal
Sancta Maria Speelplaats 13.30u / Sancta Maria Turnzaal 15.00u
De leeftijd van de zangers van dit meerstemmig jongerenkoor schommelt tussen 11 en 28 jaar. Begeleid op fluit, gitaar,
mondharmonica en piano verzorgt het koor ook gezinsvieringen en optredens voor goede doelen. De hoofddoelstelling
is dankzij muziek het leven mooier en beter maken voor alle
betrokkenen. Wie dit wil helpen waarmaken, is zeer welkom
bij de dirigente (0476/551293).

KAMERKOOR HELICANTE
o.l.v. Wouter Versavel Meise
Binnenkoer 14.00u
Amateurensemble dat uit een 20-tal enthousiaste en ervaren zangers bestaat. Gevarieerd repertoire dat zich doorheen de hele muziekgeschiedenis beweegt: van polyfonie
via Bach en Mozart, over de Romantiek tot meer hedendaagse werken. Het koor zingt graag a capella en bewandelt niet de plat getreden paden en kiest vaak bewust voor
kleine pareltjes.

MIXED VOICES o.l.v. Patrick Eggermont Beringen
Pater Raskinkade 16.00u / Begijnhof 17.00u
Tof gemengd popkoor dat men regelmatig kan bewonderen op
de Beringse podia en daarbuiten. Repetities elke vrijdag van
20.30u tot 22.30u op de Lutgartsite van Beringen. Daarnaast
organiseren zij jaarlijks een restaurantdag. Ook een tractatie
door één van de stemgroepen brengt de nodige ambiance in
de groep. Samen zingen bij Mixed Voices maakt het leven zoveel leuker.

KANTIKUNE o.l.v. Hugo Keunen Hasselt
Sancta Maria Speelplaats 14.30u
Limburgs solidariteitskoor dat er voor kiest om zang te koppelen aan maatschappelijk engagement. Samen zingen is daarom hun handelsmerk. Samen met al wie, waar ook ter wereld,
opkomt tegen onrecht en geweld, om de droom van een betere wereld levend te houden. Zingen van liefde en zingen van
strijd, zingen van hoop en van partijdigheid. Samen zingen
want in samenzang groeit samenhorigheid.
KANTILENE
o.l.v. Martine Van de Voorde Aalst
Sint-Jozefscollege 14.00u / Christus Koning-kerk 16.00u
Dit gemengd koor werd in 1989 opgericht door de huidige dirigente en telt een 55-tal leden. Het repertorium is zeer breed:
klassiek, folk, pop, musical … met ook grotere werken: het
Requiem van Fauré, het Requiem van Mozart en de Johannespassie van Bach. Het koor trad op in Praag, Salzburg, Venetië,
Montserrat en Barcelona.
KARIBUNI HAACHT-STATION
o.l.v. Joseph Missa Haacht
Begijnhof 14.00u / Sancta Maria Turnzaal 16.30u
Zingen is zuurstof en geeft energie tijdens elk van hun optredens! Dit gemengd koor brengt sinds twaalf jaar Afrikaanse
gospel in België en het buitenland onder leiding van hun
Congolese dirigent. Vandaag neemt het zijn publiek graag mee
op een ontdekkingsreis doorheen Afrikaanse gospelmuziek.
Karibuni betekent welkom, reden genoeg om met hen kennis
te maken.
KÖNIGLICHER KIRCHENCHOR ST.CÄCILIA AMEL
o.l.v. van Norbert Hansen Amel
Sint-Jozefscollege 15.30u
Het koor bestaat uit 30 zangers en zangeressen van alle leeftijden, afkomstig uit zes dorpen van de Eifelgemeente Amel.
Het repertoire omvat kerkelijke en wereldlijke werken van de
Renaissance tot heden. Veel van die liederen worden in de oorspronkelijke taal gezongen.
KÖNIGLICHER KIRCHENCHOR ST.CÄCILIA RECHT
o.l.v. Daniela Rauw Recht
OLV-kerk 14.00u
Opgericht in 1858 door een handvol mannen, verwierf dit koor
in 1966 de titel “koninklijk”. In 1967 werd het een gemengd
koor, waarin thans drie generaties en 35 leden hun plaats
vinden. Het repertoire is gevarieerd en brengt zowel voor de
luisteraars als voor de zangers plezier en vreugde.
KOORDINAAT
o.l.v. Jan Van Hove en Johan Corveleyn Leuven
KAMSA 13.30u / Gasthuiskapel 16.00u
Als studentenkoortje ontstaan in 1997 heeft deze groep nog als
doel om haar liefde voor de muziek, met kwaliteit, op het publiek over te brengen.
Info: https://facebook.com/kamerkoorkoordinaat/.

ITTAKES4 o.l.v. Karen De Wilde Edegem
Damiaankapel 13.30u / Sancta Maria Speelplaats 15.30u
Vierstemmig gemengd popkoor van mannen en vrouwen die
heel graag samen zingen en daar wekelijks een plaatsje in
hun agenda voor vrijmaken. De nadruk in het repertoire ligt
op popnummers van alle tijd en uit alle windstreken. Meestal
wordt er tijdens de optredens uit het hoofd gezongen, zodat ze
op het podium losser kunnen bewegen. Repetities op woensdag van 19.45u tot 22u in Edegem.

KOORUWEL o.l.v. Pieter Nevejans Leuven
Grote Markt 13.00u / Gasthuiskapel 15.30u / Steviafabriekske 17.00u
Met 60 enthousiaste amateur-zangers draait het bij dit koor al
bijna 10 jaar om zingen: een breed a capella repertoire, met
liederen van drie tot acht stemmen, met klassiek tot lichter
werk, van makkelijk tot uitdagend. Toegankelijk voor zangers
en luisteraars! Het koor zong al voor Dagelijkse Kost, Iedereen Beroemd en naast gastoptredens is er een jaarlijks eigen
concert.

JAKL SHANTYKOOR LEOPOLDSBURG
o.l.v. Suzanne Poelmans Leopoldsburg
Parkkiosk 13.30u / WZC Sint-Rochus 15.30u
Shanties waren de werkliederen die vroeger aan boord van
de zeilschepen werden gezongen. Ontstaan uit de leden van
jachtclub Leopoldsburg trachten ze als schipperskoor het culturele erfgoed van shanties en zeemansliederen in stand te
houden. Zij zingen shanties, maar klasseren dat niet bepaald
onder smartlappen ;-).

LE PHENIX GROUPE VOCAL
o.l.v. Isabelle LETAWE Liège
Gasthuiskapel 13.00u / Zonnedorp 16.00u
Uit de as van het Luikse koor Les Indécis verrees in februari
2022 Le Phénix. Thans bestaand uit een tiental zangers stelt
het een gevarieerd repertoire voor doorheen de muziektijdperken en -stijlen. Hun eerste programma, volstrekt feelgood,
wordt een bloemlezing van nummers uit de jaren 60 en 70 (Mamas & Papas, Beatles, Beach Boys, Bee Gees, Abba, Queen).

MJOEZIK o.l.v. Eric Demarbaix Kontich
Sint-Jozefscollege 13.30u / Sancta Maria Turnzaal 15.30u
Een koor waar muziek gemaakt wordt met (mensen met) een
groot hart. Wat zij willen doen, willen zij goed doen, ook al is
amusement een inherent deel van hun DNA. Een genre en het
zit in hun repertoire. Thema’s die aan bod komen, zijn over
de wereld en soms net van heel dichtbij. Zij werken met z’n 70
hard om het beste van zichzelf te geven, wat enkel mogelijk is
omdat zij een dirigent hebben om ‘u’ tegen te zeggen.
MONDAY FEVER o.l.v. Peg Pellens Rillaar
Damiaankapel 14.00u
Achtkoppig dameskoor ontstaan in het Hagelands Alternatief
Muziekatelier (HAMARIL). Tijdens de wekelijkse zangles op
maandag geven de dames het beste van zichzelf en dat vertaalt
zich in ‘Monday Fever’. Het koor brengt meerstemmige, soms
eigenwijze vertolkingen van pop, folk en andere licht verteerbare muziekgenres. Plezier in het samen zingen in combinatie met eigen inbreng leveren vaak schitterende resultaten op.
MUITERIJ KANTJE BOORD
o.l.v. Annemieke Kamphuis Dussen-Altena (NL)
Sancta Maria Speelplaats 14.00u / Pater Raskinkade 17.00u
Het in 1998 opgerichte koor bestaat uit 40 mannen, van wie
twee accordeonisten, een banjospeler, een cajonspeler en
een bodhranspeler. Hun zeer uitgebreid repertoire bestaat uit
aan zee gerelateerde en met emotie doorspekte liederen die
twee-, drie- of vierstemmig worden gezongen in vier talen. De
gebruikelijke shanty-liederen brengen zij op een geheel eigentijdse wijze ten gehore.
MUSICAMI o.l.v. Sybrand Maertens Mortsel
Christus Koning-kerk 13.30u / St-Jozefscollege 15.00u
Een warm gemengd koor dat inmiddels al 10 jaar bestaat.
Onder de deskundige, muzikale leiding van hun nieuw jonge
dirigent kijken zij vol enthousiasme naar de toekomst. Hun
repertoire is zeer divers: gaande van pop, musical, lichte muziek, folk tot kleinkunst in verscheidene talen. Hun motto is
dan ook: samen zingen maakt gelukkig!
MUZAMIES o.l.v. Jos Vanden Abeele Gent
Grote Markt 17.00u
Dit 40-koppig vrouwenkoor opende de Gentse Feesten van
2019 op een overvolle Korenmarkt. 2020-2021 markeerden
enkele moeilijke jaren voor koren. Dat hield hen echter niet
tegen om eind 2021 de eerste plaats en een gouden medaille van de World Choir Games in de categorie Popchoirs in de
wacht te slepen. Muzamies is in 2022 terug als nooit tevoren!
PARAMOUR o.l.v. Frank Galmart Wetteren
Pater Raskinkade 13.30u / Grote Markt 16.30u
Dit popkoor werd in 2016 opgericht. 36 koorleden werken
wekelijks intensief aan hun repertoire. Ze brengen meerstemmige arrangementen uit het lichtere genre, a capella of ondersteund door een orkest. Op Volkoren brengen zij een selectie
van nummers uit het musicalgenre, een voorsmaakje van hun
concert “Highlights of Broadway” (18 en 19 juni). Info: www.
facebook.com/paramour.gent.
PARCOEUR/MEZOBLEBI o.l.v. Leen Van Nuland Leuven
Parkkiosk 14.30u
Goede buren rond het Michottepark in Kessel-Lo, samen
zingen, liedjes uit de hele wereld. Melodieën die bijzonder
klinken, zonder partituur, vanuit het hart … dat is buurtkoor
Parcoeur (°2007).
Het repertoire werd in 2018 aangevuld met een ruime variëteit
aan traditionele Georgische liederen: bloedmooie meerstemmige samenzang, muziek erkend als werelderfgoed. We zijn
allemaal buren / Mezoblebi.
PHONEOMEN o.l.v. Laëndi Ottignies-Louvain-la-Neuve
Aleydis 14.00u / Damiaankapel 16.00u
In 2005 opgericht gelijkstemmig mannenkoor dat hoofdzakelijk renaissance- en barokmuziek zingt. Het specialiseert zich
ook in orthodoxe liturgische werken in het Kerkslavisch uit de
Oudheid en de 19e eeuw. Het polyfoon vocaal ensemble omvat
drie stemgroepen: tenors, baritons en bassen.

PIA VOCE o.l.v. Els Brys Koolskamp
Orleanshof 13.00u / Christus Koning-kerk 16.30u
Ongeveer 35 zangers, vrouwen en mannen komen wekelijks
op donderdagavond samen om te repeteren. Het treedt aan
bij kerkelijke aangelegenheden, nu en dan wordt opgetreden
bij profane gelegenheden. Om de twee jaar wordt een concert
georganiseerd. Het repertorium is zeer veelzijdig en gaat geen
uitdaging uit de weg.
POPKOOR 4-YOU
o.l.v. Evi Bosman (evt Mario Nieuwenhuis) Rotterdam (NL)
Sancta Maria Turnzaal 13.00u / Museumtuin 16.30u
Vijfstemmige gemengd koor, met een repertoire dat begint
bij de jaren ’60 tot songs uit de hedendaagse popmuziek. Bij
een optreden gaat het niet enkel om het zingen, zij willen het
publiek ook bereiken. De uitspraak, misschien net te Rotterdams, heeft ook zijn charme. Het koor is een echte sfeermaker: de kleding van de koorleden vormt een samenhangend
en smaakvol geheel, terwijl ieder toch iets anders aan heeft.
POPKOOR DAMES EN HEREN
o.l.v. Roel Meere (gastdirigent) Erps-Kwerps
Theaterzaal 14.00u / Sancta Maria Turnzaal 17.00u
Dirigent Jan De Koninck richtte het koor op in 2012. De klemtoon ligt op amusement. De leden doen zelf voorstellen voor
het repertoire. In het algemeen worden recente nummers
gekozen. Palmares: 2013 1e prijs in 3e afd. prov. Vlaams-Brabant met 90%, 2016 1e prijs in 2e afd. met 82%, 2021 World
Choir Games zilveren diploma. Repetities elke vrijdag in ErpsKwerps.
POPKOOR IOCA o.l.v. Joris Demetsenaere Oelegem
Grote Markt 13.30u / Begijnhof 16.30u
Hier ligt de nadruk op het plezier omdat “ioca” lach betekent. In het comfortabele kader van het professioneel muzikaal team is het heerlijk ontspannen zingen, zonder limieten. De positieve groepsgeest is super belangrijk en wordt
bij elke repetitie in evenwicht gehouden onder het waakzame oog van mensen die het koor zeer nauw aan het hart ligt.
POPKOOR MEDUA
o.l.v. Cindy Gebruers Meeuwen-Oudsbergen
Museumtuin 13.00u / Pater Raskinkade 15.30u
Gezellig vierstemmig koor. Zij werken tijdens de repetities aan kwaliteit en uitstraling. Team spirit vinden zij ook
belangrijk. Ieder moet zich goed voelen in de groep, daar
gaan zij voor. Zij zingen vooral vlotte hedendaagse liederen. Minstens eens per jaar treden zij op met een thematische voorstelling. Het koor zoekt nog steeds mannelijke
leden.
POPKOOR VOCALICIOUS
o.l.v. Evi Bex Scherpenheuvel-Zichem
Museumtuin 13.30u / Grote Markt 15.00u
Dit Hagelands popkoor met veel liefde voor muziek brengt hedendaagse en oudere popnummers en wordt steeds door een
live-band begeleid. Elk optreden wordt gekruid met een bijpassende choreo, een streling voor oor én oog. Hun dirigente,
muziekleerkracht, is co-founder van Sing Connected (zie Aarschot Volkoren Pop-up koor).
POPKOOR VOIX o.l.v. Heleen Bout Oud-Vossemeer (NL)
Pater Raskinkade 13.00u / Grote Markt 15.30u
Het koor bestaat uit 20 enthousiaste leden bij wie het plezier
in zingen voorop staat. Hun repertoire: popmuziek uit de jaren 60 tot en met heden. Wegens Corona is hun 10-jarig jubileumconcert niet doorgegaan, maar zij hopen dat zulks in
het voorjaar van 2023 wel zal kunnen. Het jubileumconcert
bestaat uit nummers die de afgelopen 10 jaar werden uitgevoerd.
PORTIE GEMENGD o.l.v. Grete Demaeyer Molenstede
Steviafabriekske 13.00u / Parkkiosk 17.00u
A capella koor van acht vrienden, die heel blij worden van samen zingen. Zij dromen ervan mensen samen te brengen en te
verrassen met hun muziek. Daarbij gaan zij geen enkel genre
uit de weg. Naast het zingen is er tijdens de repetities ruimte
voor ontspanning met een hapje en een drankje. Kortom, lachen en zingen, genietend van de eenvoud der dingen, dat is
Portie Gemengd.
PRO ARTE LUMMEN o.l.v. Ferdinand Sillen Lummen
Aleydistheater 16.00u / Damiaankapel 17.00u
In 2019 vierde dit gemengd zangkoor zijn 50-jarig bestaan. De
groep telt momenteel 25 leden en heeft een nieuwe dirigent.
Naast het opluisteren van kerkelijke hoogdagen brengen zij
ook ieder jaar een kerstconcert en om de twee jaar een profaan concert. Info: voorzitster Hilde Beks gh.goddefroye@
gmail.com.
ROOSENBERGKOOR o.l.v. Dirk Vermeiren Waasmunster
Sancta Maria Turnzaal 14.00u / Sancta Maria Speelplaats 16.00u
Het koor is ontstaan in 1962 uit het gemengd Sint-Gregoriuskoor, dat vooral kerkdiensten opluisterde. Vandaag rekruteert
het koor zijn leden in gans het Waasland. Het repertorium
omvat zowel religieuze als profane muziek. Er zijn 30 zangers
in een vierstemmige bezetting. Het koor viert in de herfst van
2022 zijn 60-jarig bestaan.

TE QUIERO
o.l.v. Elena Berdnikova Middelburg (NL)
Sint-Jozefscollege 13.00u / Theaterzaal 15.30u
Te Quiero – dat is Spaans voor “ik hou van je”. Het in 1999 opgerichte koor telt 45 enthousiaste leden. Het repertoire kent
liederen in vele talen en uit alle eeuwen. Ook voor de genres
geldt geen beperking. Te Quiero zingt volksliedjes, ballades,
popsongs, maar ook klassiek en musical. Ieder concert is een
verrassing!
’T OPWIJKS MANNENKOOR o.l.v. Emilie De Voght Opwijk
Parkkiosk 15.00u
Een in 2017 opgericht amalgaam van een 20-tal ervaren zangers, neofieten, pop- en rockliefhebers, d.j.’s, muzikanten en
muziek-onkundigen, die vooral pret willen maken door samen
te musiceren. Hun repertoire is dan ook heel divers: vierstemmig bewerkte – ook Nederlandstalige – popsongs, volksliedjes,
barbershop, klassieke liederen en een kerstprogramma.
VALEIRIAAN o.l.v. Tine Van Beylen Steenhuffel
Damiaankapel 13.00u / Binnenkoer 15.00u
Gemengd koor dat 33 jaar bestaat en 20 dames en 10 heren telt.
Hun wekelijkse repetities op maandagavond hebben plaats in
het oude stationsgebouw van hun dorp. Na de repetitie nemen
zij voldoende tijd voor een gezellige babbel in het horeca-gedeelte. Info: www.valeiriaan.be.
VIVACE o.l.v. Els Lavers Heultje-Westerlo
Christus Koning-kerk 14.30u / Orleanshof 16.30u
Het doel van dit gemengd koor is op een ongedwongen manier
samen zingen, het plezier primeert. Het koor bestaat uit volwassenen en zingt wereldmuziek in alle talen.
VOCAAL ENSEMBLE TRE VOCI
o.l.v. Marc Depypere Brugge
Zonnedorp 13.00u / WZC Sint-Rochus 15.00u
Misleidende naam voor vijf a capella zingende mannen. Enthousiaste amateurs met een oor voor klank brengen liederen
uit een divers repertorium. Het vocaal ensemble heeft zijn
wortels in het “Brugs Mannenkoor” en gaat er prat op elk jaar
minstens 1x de muzikale omlijsting van de Last Post te Ieper
op zich te nemen.
VOCAL GROUP SING@SEA
o.l.v. Rembrandt Minderhout Oostkapelle-Veere (NL)
Theaterzaal 14.30u / Christus Koning-kerk 17.00u
70 vrouwen en mannen afkomstig uit Walcheren, Zeeland.
Sinds 2010 repeteren ze elke woensdag met veel plezier, begeleid door hun pianiste Olga Tkacenko. Optreden zien ze als de
kers op de taart. Geniet van hun concerten, verfrissend als de
zachtste Noordzeebries, verwarmend als de koesterende Walcherense zonneschijn!
WHY NOTES o.l.v. Orianne Renault Wavre
Begijnhof 13.00u / Pater Raskinkade 14.30u
Het koor bestaat uit jongeren tussen 12 en 18 jaar en werd in
2015 opgericht. Hun repertoire omvat zowel eenstemmige
liederen, canons, polyfonie voor twee of drie stemmen, afgewisseld met liedjes voor kinderstemmen, Frans en Engelse varieté en ook wereldmuziek. Als leden van de Franstalige koorfederatie A Coeur Joie nemen de koorleden deel aan talrijke
activiteiten van de jeugdafdeling.
WOSHKOOR, ZANG- EN MUZIEKGROEP
o.l.v. Jan Grant Heist-op-den-Berg
Theaterzaal 13.00u en 15.00u
Deze groep zingt en musiceert al 42 jaar. Muziek uit alle hoeken van de wereld. Zingen tegen armoede en onrecht, tegen
oorlog en geweld, over verzet, vrede en hoop. 42 jaar muziek
als kracht voor verandering. Dat vieren zij, met een nieuw
concert op 21, 22 en 23 oktober 2022: “Voor de verandering:
MUZIEK!”. Info: www.woshkoor.be.
ZANG- EN MUZIEKGROEP WINDKRACHT VIER
o.l.v. Pierre van Broekhoven Bergen-op-Zoom (NL)
Museumtuin 14.30u / Grote Markt 16.00u
Gemengde vierstemmige zang- en muziekgroep: “Windkracht
Vier” staat synoniem voor een aangename bries van zang en
muziek, die inspireert, ontroert en verrast. Met hun multiculturele repertoire bezingen zij in de oorspronkelijke taal o.a.
onrecht, verdraagzaamheid, tolerantie, liefde, vriendschap en
plezier. Zij hopen ook u te verrassen met hun optreden.
ZANGKOOR DE OOSTERSTER
o.l.v. Filip Blokken Veldwezelt-Lanaken
Begijnhof 14.30u
Gestart in 1966, werden gedurende jaren werken uitgevoerd
door koor en orkest uit alle stijlperiodes van zowel binnen- als
buitenlandse componisten.. Ook hedendaagse toondichters
komen aan bod. Tegenwoordig worden vooral themaconcerten geprogrammeerd: kerst, voor- en najaar. Het koor blijft
zich inzetten om de kwaliteit van het eigen zingen te verbeteren en de luisteraar een aangename verpozing te bezorgen.

SANSEVERIAPLUS o.l.v. Ann Janssens Duffel
Zonnedorp 14.00u / KAMSA 16.00u
Het koor werd opgericht in 2013. De leden zijn allemaal 45+.
Onder de bekwame leiding van hun dirigente smelten hun
mooie, rijpe zangstemmen samen tot een rijke harmonieuze
koorklank en werken zij gedreven aan de uitbouw van een
boeiend repertoire. Jong van hart gaan zij met veel enthousiasme voor optimale muzikale kwaliteit.

ZINGMARES o.l.v. Mieke van Vucht Maarheze (NL)
Pater Raskinkade 14.00u / Museumtuin 15.30u
Gemengde zanggroep uit Maarheeze, dat in de volksmond
Mares wordt genoemd, vandaar ZingMares. Het koor zingt
meerstemmig top 2000-liedjes. Na de lange en noodgedwongen pauze staan zij weer te popelen om zich te presenteren in
Aarschot. Want plezier in zingen staat bij ZingMares voorop.

SINT-CECILIAKOOR ROTSELAAR
o.l.v. Caroline Uytterhoeven Rotselaar
Theaterzaal 16.30u
Gemengd koor met 30 zangers van diverse leeftijden, dat religieuze muziek, klassieke en moderne koorwerken, pop en musical hits brengt, begeleid door hun pianist Kevin Vleminckx.
Op dinsdag repeteren zij. Na afloop is er een gezellig samenzijn. Info: www.koorrotselaar.be.

ZINNECHOEUR o.l.v. Hoviv Hayrabedian Elsene
Binnenkoer 13.30u / Zonnedorp 17.00u
Elk van de 30 koorleden neemt deel aan de keuze van het zeer
eclectische repertoire, aan de organisatie van de concerten en
aan het leven van deze kosmopolitische groep. Kortom, een
koor dat luidkeels zingt, op elk moment van de dag, bedwelmende gezangen van alle tijden, nu eens op goed geluk af, dan
weer wankelend maar vooral zonder zich ooit druk te maken.

