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ZONDAG
21 oktober 2001
om 11 u.30

KERSTCONCERT
De Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden

lil

Kristien Heirman
met

Sirnon Neyt
aan de piano

Tegen afgifte van je toegangskaart
kan je na het concert
een aperitiefje drinken
en nog wat gezellig nakaarten.

Wij danken
•

Pastoor Van de Winkel
voor het gebruik van de Parochiale Kring.

•

De directie van de Gemeenteschool
voor gebruik van het podium .

e

Crescendo voor gebruik van de piano.

•

Jullie allemaal voor jullie sympathieke aanwezigheid.

SIMON NEYT
Simon Neyt (1982) krijgt zijn eerste muzikale opleiding aan de Stedelijke
Academie voor Muziek en Woord van Lokeren. Hij volgt er pianoles bij
V essela Diakova en zang bij Diane V erdoodt. Na enkele jaren trekt hij naar
Leuven waar hij zijn middelbare studies verder zet aan de kunsthumaniora van
het Lenunensinstituut, waar hij pianoles krijgt van Maaike De Zitter. 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.

KRISTIEN HEIRMAN
Kristien Heirman werd geboren op 12 januari 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 Norro en cello bij
Danny Pauwels studeerde.
Op 17-jarige leeftijd behaalde zij de eerste prijs orgel op de nationale wedstrijd
"Pro Civitate". In juni 1999 studeerde zij af als "meester in muziek" aan het
Lemmensinstituut te Leuven, waar zij de eerste prijs orgel behaalde met grote
onderscheiding. Zij studeerde er orgel bij Luc Ponet en Chris Dubois, piano bij
Erwin De Bock, cello bij Jaap Kluithof en behaalde o.a. de eerste prijzen
notenleer, harmonie bij Hans Vervenne en contrapunt bij Ludo Claesen.
Gedurende verscheidene jaten volgde ze meestercursussen bij o.a. Martin
Haselböck (in Attersee, Oostenrijk), Guy Bavet, 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 het gemengd koor « Meergalm » en het tienerkoor
« Malaika », lid van het trio « Bandina >>, dat angelsaksische folk brengt met
klassieke instrumenten en wordt regelmatig door verschillende koren gevraagd
als begeleidster.
Momenteel volgt Kristien het laatste jaar van de voortgezette opleiding orgel
(uitvoerend musicus, fase 2) bij Dorthy De Rooij aan het conservatorimn van
Maastricht. Ondertussen studeert Kristien ook musicologie aan de KUL te
Leuven. In 1999 werd zij laureate van de Begijnhofprijs.

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 Ove1mere.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.
In 1990 veranderde het koor van naam en werd in het repertorium speciale
aandacht geschonken aan het Europese volkslied. De tweejaarlijkse kerstconcelten waren inmiddels een vaste waarde geworden in het Overmeers
cultureel1even. Telkens werd een gastkoor of orkest uitgenodigd . Zo werd
samengewerkt met oa. Cantate 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 van het
gerestaureerde orgel in Uitbergen en in 1996 bij de inhuldiging van het
gerestaureerde « Vereeeken-orgel » in de eigen parochiekerk
Meergalm nam ook deel aan de Daenscantate te Aalst, de Fesrivaria productie
My Fair Lady aan het donkmeer, Aalst groet Europa, Reinaertfeesten in
Daknarn, de jaarlijkse 11 juli vieringen in Groot Berlare, en de onvergetelijke
Boerenkrijgcantate in 1998.0m dit te realiseren oefent het koor dat een 35
leden telt ,wekelijks op woensdag om 20 uur.
Het koor werd van kerstmis 1996 tot kerstmis 1999 geleid door Agnès De
Meirsman.
Kristien Heirman heeft sinds januari 2000 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

- Tweede deel menuet uit de
"Suite Bergamasque" van

Kookaburra

Pusci Me

Canon M Sirrelair

door pianist Simon Neyt

Stevan Stojanovic Mokranjac
En s'avonds

0 keer dine oghen

His name is excellent

Signum

Anoniem

Jules Van Nuffel
Black Sheep

Ave Maria

Claude Debussy

Traditioneel Amerikaans wiegelied

Jules Van Nuffel

Caleb Simper

Tielman Susato

Bewerking John Rutter

Vive l'amour

King ofthe road

Arrangement John Coates

R. Milier

bewerking Jos Van Den Borre

Only you

Die launige Forelle

V. Clarke, arr T.Grondman

Ik hoorde lest in deze dagen

Marinus De Jong

Franz Schöggl
For the beauty of the earth

John Rutter

