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Hartelijk welkom en fijn dat je er bij bent!

Hartelijk welkom en fijn dat je er bij bent!
Waarom zou je immers in een maatschappij van verregaande 
digitalisering waarbij zowat alles via life streaming op je smartphone 
te volgen is, nog naar een echt concert gaan? 
Waarom zou je met de actuele terreurdreiging nog je veilig huis uitkomen?
Waarom zou je in een wereld waarin traditie vervlakt naar platte 
commercialisering nog luisteren naar kerstmuziek?
Waarschijnlijk, … omdat koorzang, zeker in Ekeren toch, een beetje 
uniek is. De wekelijkse repetities, de gezellige sfeer, het samen 
musiceren, de vele concerten en activiteiten onder leiding van een 
fantastische ploeg van dirigenten, begeleiders, bestuursleden, 
kampleiding en vele andere medewerkers mogelijk een extra dimensie 
geven aan het leven van onze zangers en hun directe omgeving. 
Waarschijnlijk, … omdat dit concert, waarbij 380 zangers elk op hun 
niveau en met een specifieke stijl kerstmuziek ten gehore brengen, 
misschien ook een beetje kan bijdragen aan je eigen kerstbeleving. 
Waarschijnlijk, … omdat het fijn is om je kind, partner, familie, kennis 
‘echt’ te zien musiceren.
En ja hoor, ook wij vinden het heel aangenaam om voor jullie te mogen 
concerteren vanavond, veel luistergenot! 
Namens alle koorleden en besturen wensen we je een heel aangenaam 
eindejaar en een fantastisch, muzikaal 2017.

Peter Somers                                                                                             
Voorzitter C-Koren Ekeren vzw



Volgorde van optreden op woensdag

Jeugdkoor Cantilene    
Schola Gregoriana Cantabo  
Gemengd koor Con Amore  
Gemengd koor Caljenté  
Kinderkoor De Lambertijnen  
Jeugdkoor Carmina   
Cantando
Samenzang    

Volgorde van optreden op donderdag

Kinderkoor De Lambertijntjes  
Jeugdkoor Cantilene    
Gemengd koor Con Amore  
Schola Gregoriana Cantabo  
Gemengd koor Caljenté  
Kinderkoor De Lambertijnen  
Jeugdkoor Carmina   
Cantando
Samenzang



Programma
De Lambertijntjes  o.l.v.  Hanne Adriaenssen

Winter bibber bibber   Saskia Koning
Sneeuwvlokje    Duits volksliedje
Schitter grote ster   onbekend
Koetjes in ’t stalletje   Herman Broekhuizen
Als het bijna Kerstmis is  Tineke Vlaming
Vlammetje    Toon van Belleghem
Piano: Michiel Dondeyne

Cantilene  o.l.v.  Luc Anthonis

Ave Maria    Giulio Caccini
Mid-Winter    Bob Chilcott
Angel Tidings    Moravisch Kerstlied    
     (arr. John Rutter)
Piano: Tine Rabijns
Cello: Tine Anthonis – Contrabas: Kris De Jean

Con Amore  o.l.v.  Veerle Claessens

De herderkens lagen bij nachte Arr. Jos Mertens
Bendornati fijoletti   Arr. Ludo Claesen
Shepherds, He is born  Arr. Noël Goemanne
Piano: Simon De Paepe - Fluit : Lieve Lecluyse

Cantabo  o.l.v.  Werner Truyens

Ave Maria    Gregoriaans
Ecce virgo concipiet   Toon Daems
Puer natus est   Gregoriaans
Uit het Kerstoratorium ‘Kind van het Licht’ Toon Daems
Verteller : Bastien Van Houdt



Caljenté  o.l.v.  Tine Rabijns

Gloria uit de Missa Brevis   Hans Helsen 
Ubi Caritas III     Ola Gjeilo
Strijkkwartet: Tom Johnson (Viool), Fleur Westra (Viool), 
Doppe Vanhellemont (Altviool) en Tine Anthonis (Cello).

De Lambertijnen  o.l.v.  Ilse Van Gestel

Hagelbollen     Jan Hendrik Van Damme
Kerstcanon     Traditional
De kerstkalkoen    Jos de Rijck
Piano: Miet Hegge      
Contrabas: Peter Nieuwinckel

De Lambertijnen en Carmina

Dona Nobis Pacem    Mary Lynn Lightfoot

Carmina  o.l.v.  Tom Johnson

Ave Maria     Kimber Bex
Let me fly     Kirby Shaw
Piano: Kris De Jean

Cantando  o.l.v.  Luc Anthonis

Alleluia     Ralph Manuel 
Geen wieg voor een koning   Arr. Ola Gjeilo
Ding! Dong!     Arr. Mack Wilberg
Piano: Tine Rabijns & Kris De Jean

Samenzang

Adeste Fideles





Wij hopen dat u genoten heeft van dit concert en nodigen u van 
ganser harte uit om samen met ons nog even na te praten in de 
Akerzaal van het Ekers hof.
Wij danken heel speciaal pastoor Paul Verhulst en Frans Bastiaenssens 
van de Kerkraad, voor het ter beschikking stellen van de 
Sint-Lambertuskerk.
Dank ook aan alle vrijwillige medewerkers 
die, zowel hier in de kerk, als in de Akerzaal, 
voor of achter de schermen hebben 
geholpen om van deze avonden een 
succes te maken. Wenst u op de hoogte 
te blijven van concerten van de C-Koren, 
kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief 
via onze website c-koren.be.
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 Nooit meer:
‘wat eten we 
vandaag?’

• gezonde en gevarieerde 
 ingrediënten

•  originele, (h)eerlijke recepten 
 van Frank Fol, de Groentenkok®

•  ook gluten-, lactosevrij en 
 voor diabetici

•  gratis thuis geleverd

Elke dag lekker én gezond eten: het kan nu makkelijker dan ooit. 
Bestel online op www.doozo.be en ontvang elke maandag alle ingrediënten 
en duidelijke recepten in één handig pakket. Bij jou thuis bezorgd. 
Jij moet alleen nog koken en dan… lekker samen genieten! 

www.doozo.be
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