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Presentatie:

Jan Joos

Dank aan:

Gemeentebestuur Berlare
CC"Stroming"
Postuum aan Ignace De Wilde,
die dit concert mee heeft opgezet.

Vom1geving:

Lieve Petrens

Aperitief aangeboden door het CC"Stroming" Berlare

SIMON NEYT
Sirnon Neyt (1982) krijgt zijn eerste muzikale opleiding aan de Stedelijke
Academie voor Muziek en Woord van Lokeren . Hij volgt er pianoles bij
Yessela Diakova en zang bij Diane Verdoodt Na enkele j aren trekt hij naar
Leuven waar hij zijn middelbare studies verder zet aan de kunsthwnaniora van
het Lemmensinstituut, waar hij pianoles krijgt van Maaike De Zilter. Sinds
september studeert hij piano bij Renaat Beheydt in de opleiding "Meester in de
muziek" aan het Lemmensinstituut. Simon is de vaste begeleider van het
tienerkoor "Malaika" (Lokeren) en lid van het trio "Con Fuoco". Verder is hij
oprichter van "Muzizoek", een vereniging die opkomt voor de muzikale jeugd.

GEMENGD KOOR MEERGALM
In 1983 werd het Gemengd Koor« Singhet Fro »opgericht door Jan Joos.
Dit koor had als basisfunctie het opluisteren van de liturgische diensten in de
plaatselijke parochiekerk te Overmere.Het koor bouwde een repertorium op
van religieuze en profane koormuziek met werken van o.a Bach, Mozart,
Gastoldi, Arcadelt, Schubert ea. Regelmatig werd het koor gevraagd voor
huwelijken, begrafenissen, hoogdagen en andere speciale gelegenheden .

KRISTIEN HEIRMAN
Kristien Heirman werd geboren op 12 januati 1977 te Lokeren.
In 1994 behaalde ze het eindexamen orgel met grootste onderscheiding bij
Jenny Van Eetvelde-Stoop in de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord
te Lokeren, waar ze verder nog piano bij Patriek Nonoen cello bij
Danny Pauwels studeerde.
Op 17-jruige leeftijd behaalde zij de eerste prijs orgel op de nationale wedstrijd
"Pro Civitate". h1 juni 1999 studeerde zij af als "meester in muziek" aan het
Lemmensinstituut te Leuven, waar zij de eerste orgel behaalde met grote
onderscheiding. Zij studeerde er orgel bij Luc Ponet en Chris Dubois, piano bij
Erwin De Bock, cello bij Jaap Kruithof en behaalde o.a. de eerste prijzen
notenleer, hannonie bij Hans Vervenne en contrapunt bij Ludo Claesen.
Gedurende verscheidene jaren volgde ze meestercursussen bij o.a. Mrutin
Haselböck (in Attersee, Oostenrijk), Guy Bovet, Marie-Claire Alain en Luigi
Ferdinand Tagliavini (in Romainmötier, Zwitserland), Ludger Lohmann,
Lionel Rogg, Lorenzo Ghielmi en Wolfgang Zerer (in Arona, Italië).
Als uitvoerend musicus concerteert zij regelmatig in binnen- en buitenland.
Ze is dirigente van twee gemengde koren "Oudenbos" en "Meergalm" en het
tienerkoor "Malaika"", lid van het h·io "Bandina", dat Ierse folk brengt met
klassieke instrumenten en wordt regelmatig door verschillende koren gevraagd
als begeleidster. Samen met haar zus Karolien vonnt zij het duo " Con Fuoco".
In september vangt Kristien de vo01tgezette opleiding orgel aan bij Dorthy De
Rooij aan het conservatorium van Maastlicht Ondettussen studeert ze ook
musi cologie aan de KUL te Leuven en geeft ze les aan de Stedelijke Academie
voor Muziek en Woord te Lokeren. ln 1999 werd zij laureate vru1 de
Begijnhofprijs.

ln 1990 veranderde het koor van naam en werd in het repertorium speciale
aandacht geschonken aan het Europese volkslied. De tweejaarlijkse kerstconeetten wru·en inmiddels een vaste waarde geworden in het Overmeers
cultureel leven. Telkens werd een gastkoor of orkest uitgenodigd . Zo werd
samengewerkt met oa. Cru1tate Domino Aalst, het Leuvens Universitair koor,
het Gymelensemble en in 1999 met de Koninklijke Fanfare De Verenigde
Vrienden o.l.v. Steven Prengels.
In 1991 verleende het koor zijn medewerking bij de inhuldiging Vail het
gerestaureerde orgel in Uitbergen en in 1996 bij de inlmldiging Vail het
gerestaureerde« Vereecken-orgel »in de eigen parochiekerk
Meergalm nan1 ook deel aan de Daenscantate te Aalst, de Festivaria productie
My Fair Lady aan het donkmeer, Aalst groet Europa, Reinaertfeesten in
Daknam, de jaarlijkse 11 juli vieringen in Groot Berlare, en de onvergetelijke
Boerenkrijgcantate in 1998.
Om dit te realiseren oefent het koor dat een 35 leden telt ,wekelijks op
woensdag om 20 uur.
Het koor werd sinds kerstmis 1996 geleid door Agnès De Meirsman.
Kristien Heirman, musicologe heeft sinds januari van dit jaar de leiding
overgenomen en wil met een jonge en frisse aanpak het koor nieuwe impulsen
geven .
Contactadres, voorzitter, Gilbert Wauman,
Dendermondse Steenweg 51, 9290 Ovennere Tel 09/ 367 62 49

PROGRAMMA
Per crucem

canon anomem

Ik ben van nergens

Vic Nees

Daar zat een sneeuwwit vogeltje

bew. M.Andries

Kleine Passacaglia

G . Deutschmann

Uit het 2de piano Concerto

Joseph Haydn

Onlyyou

V. Clarke, arr T.Grondman

1ste deel, Allegro

door pianist Simon Neyt

How great is the pleasure

canon anomem

Die launige Forelle

Franz Schöggl

Prélude uit de "Suite Bergamasque"

Claude Debussy door

Canon in swing

Rieks Veenker

Komt vrienden in de ronde

bew. Noël Van Wambeke

Bill Bailey

B. Hansen, arr Robert Sund

pianist Sirnon Neyt

A Maying catch

J. Hitton

Swing low

NegroSpiritual

Boerinnetje van buiten

bew. Broeder Leontinus

De boerkes

bew. André Laporte

King ofthe road

R. Miller,
arr. Stefan Kalmer

Belle qui tiens

Toinot Arbeau

Koorkolder

Nederlandse volksliedmotieven, Jacques Wijnen

pianobegeleiding
The Millennium Song

Kees Vlak
pianobegeleiding

Streets of London

R. McTell, arr Robert Sund
pianobegeleiding

For the beauty ofthe earth

John Rutter
pianobegeleiding

