Gemengd koor M eergalm
In 1983 werd het gemengd koor "Singhet fro" opgericht onder impuls van de eerste dirigent
Jan Joos en met medewerking van een aantal enthousiaste mensen die graag zongen.
Naast de basisfunctie, het opluisteren van de belangrijke liturgische diensten in de
plaatselijke parochiekerk werd veel aandacht besteed aan het Europese volkslied .
In 1990 veranderde het koor van naam en werd regelmatig samengewerkt in projecten
en met a ndere koren. Het tweejaarlijks kerstconcert , sinds 1999 in samenwerking met
het orgelcomité en de Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden, is een begrip geworden
in het Overmeerse culturele leven.
Enkele hoogtepunten, inhuldigingsconcerten van de gerestaureerd e orgels in Uitbergen en
in Overmere de Daens - cantate, Aalst groet Europa, en de onvergetelijke Boerenkrijgcantate,
compositie van Steven Prengels in 1998. Meergalm is als lid van de cultuurraad tevens een
vaste waarde op de 11 juli-vieringen in groot Berlare.
Het koor staat momenteel onder de leiding van Annemie Vinck.
Elke woensdagavond wordt in "d 'oude kapel " druk geoefend van 20 tot 21u30.
Contactadres voorzitter Gilbert Wauman: Dendermondse Steenweg 51 9290 Overmere.
Telefoon 09 367 62 49.

Welkom op dit

Mariaconcert
U wordt vergast op een waaier van 'Ave Maria's'

U gebracht door
Annemie Vi.nck
volgde notenleer, piano en zang aan de muziekacademie te Lede. Na haar studies
psychologie begon ze met het kinderkoor "D e Karekietjes" en hetjeugdkoor "Shanti".
Naast het opluisteren van eucharistievieringen en huwelijksmissen werden regelmatig
musicals gespeeld en CD ' s uitgegeven. Ook concertreizen stonden op het programma.
Zo werd opgetreden in Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Tsjechië en Hongarije.
Ze was ook vaste begeleidster van het KBG koor te Lede.
Ze volgde zang, harp en orgel aan de muziekacademie te Lebbeke.
Sinds november 2004 dirigeert ze het gemengd koor "Meergalm" .

Dank aan E.H.Pastoor voor zijn gastvrijheid.

Marc Meersman
Bas-bariton
en het koor Meergalm

o.I. V. Annemie Vinck

Alles wordt keurig begeleid door Lieve

Van de Rostyne

De presentatie is in handen van Paul

Van Bouchaute.

Dank voor uw aanwezigheid.
Welkom in de Kring voor een drankje en een babbel.
Wij wensen U alvast een fijne avond toe met veelluistergenot

Eerste deel
Weesgegroet Maria

A.Preud'homme

Listen
Magnificat

Anicito Nazareth
naar Gregoriaans

ft1 are 111eersmau

Ave Maria
AveMaria
Ave Maria

C.Franck
L. Cherubini
op thema van G.Caccini

Ave V era Virginitas
0 Sanctissima
Ave Maria Zart
Sancta Maria

Josquin des Près
trad. (G.Wauman, A.Bollengier)
J.G.Braun (A. Van Mossevelde,
A.Bollengier, G.Wauman, J.Joos)
M. : J.Schweitzer; T. : J.Christ

Ave Maria
Ave Maria
Salve Mater

Peter Benoit
Saint-Saëns
Gregoriaans

kreeg na zijn studies reprograGc, zangoplcidiug aan hel Koninklijk Conservatorium Ie
Brussel en behaalde er een eerste prijs zaug en een Hoger Diploma zang ;mu de
Musik..Hochsehulc lc Aken. Als cnscmblezaugcr was hij lid van hel VRT omroepkoo r.
is hij regelmatig le gasl bij hel Nederlauds kamerkoor en slichtte hij een uieu\YC
mannenformatic "Mcu 's Voices".
Als concertzanger lrad hij op mel beroemde Belgische en builenlamlse orkesten. Hij
maakte concertreizen naar o.a.dc Filippijnen, Israël, Egyple, Ca meroeu, Monaco,
Canada en de USA.
Hij is ook aclief op Lhealervlak : musicals, opercllcs, muziek.lltcaler.
Hij is regelmalig le gasl in T.V.programma's en vcrlccude zijnmedewerking aan
lalloze CD opuamcs.

Lie1•e Va11 tie Rvsty1w

Pauze
Tweede deel

xxo

Signore delle cime
Ave Maria
Virgin Tutto Amor

M . : Bepi De Marzi
P.Tosti
F.Durante

Wij groeten U, o Koningin
LiefVrouwke van de linde
Burchtgravinne
Lieve Vrouw der schone Schelde
Avondliedje

anoruem
anomem
M.: F.De 1-Iaes; T. : J.Goossens
anolllem
M. : J.Mertens; T .: J.Lesage

Sluueerde orgel en harp aan hel Lenuuensinsliluullc Leuveu, waar ze in 1Y95 h et
laureaals-cnmccslerdiplonta behaalde mel eerste prij zen lwnnonie en orgelmet g rote
onderscheidiug bij Joris Verdiu. In 1998 belmalde ze l1cl "Diplû111e Nalio ualll 'Etudcs
Supérieurcs Musicalcs~ aan hel Conservatoire Nalional Supérieur de Musique in Lyon
bij prof.Jean Boycr. Ze is laureate van de wedstrijd Pro Civilate en va n de
orgelwedslrijllcule Boxlel en Herk-de-Slad. ln aprill99Y won ze de eerste prijs op de
begijnhofwedstrijd voor vrouwelijke organislcnle Denclennomlc. Een jaar later werd ze
ltalvc-linalisle op de Bachwcdslrijd va u hel Festiva l van Vlaanderen le Dw gge en ia
november 2001 won ze de lwccde prijs op de eerste inlemalionale orgel wedstrijd van
Ballipaglia (Italië). Momcutcel geeft ze orgel- en harples in Lebbcke en Slrombcck c11
op zomerstagcs in België en Frankrijk. Ze coneerteert regelmatig in binnen-en
builenlamt en dil zowel solislisch als iu kamermuziek- en orkeslverbaJH.l. Ze is
redactielid va u hcllijdscltriJl "Orgelkunsl", organiste in vast dienslverband in Bcrlarc
en Overmere, waar ze levens lid is van hel orgelcomilé en begeleidster vau de koren
Makeblijde uil Zclc en Aura van Hercnlals.

