Het koor ‘Singhet Fro’ werd opgericht in Overmere door Jan Joos in
1983 met als doel het verbeteren van de volkszang en het opluisteren
van liturgische vieringen.
Begin 1990 werd ‘Singhet Fro’, ‘Meergalm’, dat zich meer ging
toeleggen op een gevarieerd koorprogramma, naast het behoud van het
religieus repertorium.
In 1996 stopte Jan Joos als dirigent. Agnes De Meirsman, zingend lid,
nam het dirigeerstokje over
In 1999 werd het koor overgenomen door een jonge, dynamische
beroepsmuzikante Kristien Heirman. Zij leidde Meergalm tot 2003 en
werd opgevolgd door Dirk Vermeir.
Na een ietwat turbulente periode in de geschiedenis van Meergalm
werd het koor in november 2004 toevertrouwd aan Annemie Vinck.
Op 1 mei 2012 werden ‘Meergalm’ en het ‘Sint Martinuskoor’ uit
Berlare, samengevoegd tot één koor. De naam ‘Meergalm’ bleef
behouden.
Vanaf 10 januari 2018 wordt het koor geleid door Annemie
Vlaeminck.
Naast het opluisteren van liturgische vieringen, brengt ‘Meergalm’
eigen concerten en werkt mee aan verschillende projecten.

Werving nieuwe leden.
Hou je van zingen en doe je dat het liefst in een groep of zing je graag
of heb je misschien interesse om deel uit te maken van het koor, dit
kan , kom gerust eens langs om te luisteren tijdens onze wekelijkse
repetities.
Wij zoeken sopranen, alten, tenoren en bassen. In
een ongedwongen, vriendschappelijke sfeer komen
we elke week samen in zaal Ignace De Wilde van
het Cultureel Centrum te Berlare op woensdagavond
van 19.30 u. tot 21.00 u.
Zaal “Ignace De Wilde”
CC Stroming
Dorp 101
9290 Berlare
Er is geen muzikale kennis vereist; iedereen is welkom.
Kom gerust eens naar een repetitie of neem vrijblijvend contact op met
ons:
Koor “Meergalm”

Voorzitter :
Secretaris :
Penningmeester :
Dirigente :

De Nul Michaël
Van Malderen Karel
Verberckmoes Lut
Vlaeminck Annemie

tel 052 42 70 93
tel 052 44 80 03
tel 09 367 84 66
tel 052 47 47 05

Annemie Vlaeminck (18 februari 1971) is
geboren en getogen in Appels. Annemie is
getrouwd met Pierre en samen hebben ze
vier kinderen: Anna, Siska, Thijs en Fien.
Zelf groeide Annemie op in een muzikale
familie. Op haar 8ste vertrok ze richting
Dendermonde naar de Stedelijke Academie
voor Muziek, Woord, en Dans. Daar behaalde ze diploma’s in
notenleer, slagwerk en zang.
Niet enkel ging ze sinds haar 8ste naar de academie, maar ze sloot zich
ook aan bij jeugdkoor JEKO uit Appels. Later, in 1990, nam ze daar het
dirigeerstokje over. Met JEKO werkte ze samen met de concertband
Dynamic (o.l.v. Geert Baetens) mee aan verschillende producties, zoals
Carmina Burana, Westside Story, Magical Musicals, Reis rond de
wereld… Eind 1998 nam ze afscheid van JEKO.
Ze zong verder in verschillende koren. Maar ook bij haar thuis vond er
geregeld een zangstonde plaats. Annemie zong her en der. Tot ze in
2013 kennis maakte met Meergalm als zingend lid. Drie jaar lang ging
ze er vol goesting naartoe. Na drie jaar dwong het gebrek aan tijd haar
om afscheid te nemen, maar niet voor lang. Want eind 2017 werd haar
gevraagd of ze Meergalm muzikaal wilde leiden. Haar antwoord was
luid en duidelijk: JA! Sinds januari 2018 dirigeert ze het koor.
En alsof dat nog niet genoeg is, in september van dit jaar richt ze samen
met enkele liefhebbers het Pop-up koor uit Appels op. Deze zingende
bende brengt vanavond hun debuut.

Fien Daniëls, dochter van Annemie
Vlaeminck, is geboren op 4 november
2001. Als kind was ze al zeer
geïnteresseerd in taal. Om die interesse te
voeden, stuurden haar ouders haar naar de
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord
en Dans in Dendermonde. Daar volgde ze
dictielessen. Elke donderdag huppelde
Fien erheen samen met haar vriendinnen.
Jaren van academievreugde gingen voorbij. Maar Fien miste nog iets.
Dat gevoel duurde niet echt heel lang. Het Scholierentoneel van
Dendermonde (De Bende vzw) was namelijk op zoek naar een acteur.
Het was als vanzelfsprekend dat Fien zich daarvoor opgaf. Enkele
maanden later stond ze op het grote podium. Het is toen dat Fien de
smaak te pakken had, ze wist van geen ophouden.
Toen ze naar het 3de middelbaar ging, besloot ze naar Gent te trekken.
Want daar was een school die perfect bij haar paste. Vier jaar lang zat
ze op het Secundair Kunstinstituut waar ze de richting woordkunstdrama volgde.
Deze studie combineerde ze met de academie, het Scholierentoneel en
ondertussen zong ze ook nog in jeugdkoor JEKO in Appels.
Vorig schooljaar studeerde ze af op het Secundair Kunstinstituut. Maar
ook op de academie was het einde aangebroken, daar behaalde Fien het
certificaat van vertel- en speltheater.
Toen mama Annemie Vlaeminck iemand zocht voor het ‘woord’ tijdens
deze Kerstspecial, twijfelde ze dan ook geen seconde om zich kandidaat
te stellen.

Joke De Nul, dochter van Michaël De Nul, is
geboren op 11 mei 1998.
Al sinds kindsbeen af is ze een bezige
duizendpoot die talloze hobby’s combineert.
Door al die jaren en verschillende
engagementen heen was er steeds één
constante: muziek.
Op haar 8ste trok Joke naar de Kunstacademie;
Afdeling Muziek en Woord Berlare. Daar
behaalde ze de diploma’s Algemene Muzikale
Vorming, Algemene Muziekcultuur, Dwarsfluit en Samenspel.
Ook leerde ze hier de beginselen van gitaar.
Dit was echter niet genoeg. Tijdens haar jaren aan de academie
speelde ze ook enkele jaren mee in ’t jeugdmeziek. En in 2011 startte
Joke als jongste koorlid bij het toenmalige Sint Martinuskoor in
Berlare, wat nu koor Meergalm is.
Momenteel is Joke wéér druk bezig met talloze andere engagementen;
ondervoorzitter Jeugdraad Berlare, poppentheater Sloeber, zaalvoetbal
La Doce Flames Overmere…
Maar tussen al deze bezigheden maakt ze heel graag tijd voor haar
geliefde koor, het koor waar ze zich al sinds haar 12 jaar thuis voelt.

Lieve Van de Rostyne is titularisorganiste in de kerk Onze-Lieve-Vrouw
ten Hemel Opgenomen te Overmere,
waar ze ook lid is van het orgelcomité.
Ze is eveneens titularis organiste in de
St.-Martinuskerk en de Bareldonkkapel
te Berlare.
Ze studeerde orgel en harp aan het
Lemmensinstituut te Leuven, waar ze in
1995 het laureaats- en meesterdiploma
behaalde met eerste prijzen harmonie en
orgel met grote onderscheiding (bij dhr.
Joris Verdin).
In 1998 behaalde ze het “Diplôme
National d’Etudes Supérieures
Musicales” aan het Conservatoire National Supérieur de Musique in
Lyon (Fr) bij prof. Jean Boyer.
Zowel tijdens als na haar studies nam ze deel aan verschillende
wedstrijden in binnen- en buitenland. Zo werd ze laureate van de
wedstrijd Pro Civitate (B) en van de orgelwedstrijden te Boxtel (NL)
en Herk-de-Stad (B). Ze won de eerste prijs op de begijnhofwedstrijd
voor vrouwelijke organisten te Dendermonde (B), werd halve-finaliste
op de Bachwedstrijd van het Festival van Vlaanderen te Brugge (B) en
ze won de tweede prijs op de eerste internationale orgelwedstrijd van
Battipaglia (It).
Momenteel geeft ze orgel- en harples en instrumentaal ensemble aan
de academies van Aalst, Lebbeke, Wetteren en Zottegem en ze is
begeleider in Lebbeke. Ze concerteert regelmatig in binnen- en
buitenland, en dit zowel solistisch als in kamermuziek- of
orkestverband, of als begeleider van solisten en/of koren.
Daarnaast was ze tot 2017 redactielid van het tijdschrift “Orgelkunst”,
waarvoor ze in 2005 in de Gentse Sint-Annakerk op het
Schyven/Andriessenorgel een cd opnam met werk van Jozef
Tilborghs. Voor “het Orgel in Vlaanderen” realiseerde ze in 2007 een
cd op het grote Maximilien Van Peteghemorgel uit 1861 in de
Collegiale O.L.Vrouwkerk van Dendermonde.

Dirigente
Vlaeminck Annemie
Alten
Korte Gisele
De Meyer Marcella
Van Wesemael Ann
Verberckmoes Lut

Bassen
Coucquyt Gaby
De Nul Michaël
De Roover Geert
Schelkens Pieter
Van Cauteren Jan

Sopranen
Achten Magda
Bracke Marie José
De Nul Joke
De Rouck Brigitte
De Veirman Annie
Engonge Seraphine
Ongena Jeannine
Vercauteren Mieke
Vergeylen Bea
Tenoren
De Cock Sylvain
Lostrie Norbert
Van Malderen Karel

Programma
Meergalm :
- Il est né ( t is geboren het goddelijk kind)
- Bethlehem
- When a child is born
Popup koor :
- Joy to the world
- Bruremarsj
Meergalm:
- Kerstnacht die Schone
- Winter's snow
- Nu is die roe van Jesse
Intermezzo door Lieve
-Have yourself a merry little Christmas.
Popup koor
- Broeders gaat het kindje zoeken
- L' enfant au tambour
Meergalm:
- Adeste fideles
- Away in a manger
- Door de liefde laat U wekken
Meergalm & Popup koor:
- Go tell it to the mountain
- Stille nacht

Door de liefde laat u wekken

Door de liefde, laat U wekken,
Spoedt U herders, op de baan,
om naar Bethlehem te trekken.
En om naar de stal te gaan.
Vrede, vrede, vrede op aarde aan alle mensen,
die van goeden wille zijn!
Vreest niet, herders, ’t de tijding
Van een onverwachte vreugd,
Die ik jullie kom verklaren:
Weest nu, herders, al verheugd!
Vrede, vrede, vrede op aarde aan alle mensen,
die van goeden wille zijn!
De Messias die, op heden,
door Maria is gebaard,
Brengt ons allen heil en vrede
uit den hemel op de aard.
Vrede, vrede, vrede op aarde aan alle mensen,
die van goeden wille zijn!

Stille Nacht

Stille nacht, heilige nacht
Alles slaapt, eenzaam wacht
Bij het Kindje, 't hoog heilige paar
Rond de kribbe zingt d'engelenschaar
Slaap in hemelse rust
Slaap in hemelse rust

Stille nacht, heilige nacht
Davids zoon, lang verwacht
Wordt door d'herders begroet in
de stal
Op de bergen klinkt
vredegeschal
Heil de redder is daar
Heil de redder is daar

Stille nacht, heilige nacht
't Goddelijk kind, vreedzaam lacht
Liefde spreekt ui zijn mondeken teer
Komt, kniel allen bij 't kribbeken neer
Schenk Hem allen uw hart
Schenk Hem allen uw hart

Bijzondere dank aan :
dirigente Annemie Vlaeminck
woord Fien Daniëls
dwarsfluit Joke De Nul
piano Lieve Van de Rostyne
Popup koor Appels
E.H. Maarten Pijnacker
Kerkfabriek Berlare

Alle koorleden,
die week na week tijdens de zangrepetitie,
wekenlang het beste van zichzelf gaven om
dit concert mogelijk te maken,
zonder jullie was dit concert
niet mogelijk
geweest.

Bijzondere
dank
daarvoor !
Het koor “Meergalm” wenst jullie :

Een Zalig Kerstmis
En een vreugdevol Nieuwjaar
2020

