


 



Programma 
 
Laudes Pro defunctis      Kurt Bikkembergs 
 
Instrumentaal intermezzo met fluit en harp 
Danse lente        Joseph Jongen 
Ave Maria        Astor Piazzolla 
 
Requiem        John Rutter 

 
 
 
 
 
 
Uitvoerders 
Sopraansolo: Astrid Stockman 
Cantando: 

 Sopranen: Ilse De Rydt, Ilse Van Gestel, Kathleen Dillien, Katleen Goossens, Katrien 
Janssens, Lieve Lecluyse, Lieze Denckens, Lut Goetschalckx, Marti de Waal, Roselien 
Leens, Vera Beck. 

 Alten: Anke Cassauwers, Annemie Sas, Dominique Berghmans, Edith Van Houdt, Els Brijs, 
Jolien Anthonis, Karin De Jean, Karolien Van Rossom, Leen De Busscher, Lynn Botte, 
Nicole Nieuwinckel, Veerle Janssens. 

 Tenoren: Erik Peeters, Jan Pandelaers, Lauren Somers, Sander Van den Kerkhof, Tom 
Peeters. 

 Bassen: Jeroen De Vylder, Kris Claessens, Sándor Hajdú, Steven De Bie, Werner Truyens. 
 
La Passione: 

 Fluit: Vera Van Eyndhoven 
 Hobo: Griet Jochems 
 Cello: Daan De Vos 
 Harp: Karen Peeters 
 Slagwerk: Peter Ploegaerts 
 Slagwerk: Philip De Jager 
 Orgel: Wannes Vanderhoeven 

  



Cantando 
Op 4 september 1989 zet dirigent Luc Anthonis het Vocaal Ensemble Cantando in de steigers. Hij 
kiest zijn zangers na een stemtest.  

Cantando wil grotere muziekwerken en liederen brengen uit alle stijlperiodes en genres. Op het 
programma staan zowel a-capellamuziek als werken met piano-, orgel- of orkestbegeleiding. De 
klemtoon van het repertoire ligt op hedendaagse koormuziek. Vlaamse componisten spelen een 
voorname rol op de repertoirelijst, zoals blijkt uit de creaties voor Cantando van Rudi Tas, Erika 
Budai, Vic Nees, Frank Agsteribbe en Alain Craens. 

Cantando werkt zowel aan de uitbouw van het repertoire als aan de homogeniteit van de klank 
binnen de koorgroep. Op wedstrijden wint Cantando tal van prijzen. In september 2019 wordt het 
koor 2de op de koorwedstrijd Lieven Duvosel in Sint-Martens-Latem. 

Verder op het programma in 2020: 
 een vriendschapsconcert in het kader van de World Choir Games, samen met andere Ekerse 

en 3 buitenlandse koren op 8 juli 2020 in cc-luchtbal. 
 deelname in de Champions Competitie van de World Choir Games tussen 12 en 14 juli 2020. 

 

 

Astrid Stockman 
Sopraan Astrid Stockman schuwt geen uitdaging en beweegt zich vlot over de grenzen van 
oratorium, lied en opera, gaande van oude muziek tot creaties. Haar veelzijdigheid maakt van haar 
een veelgevraagd solist in België en het buitenland.  

Ze stond op grote podia en festivals, zoals BOZAR (B), La Monnaie/De Munt (B), Grec Festival 
Barcelona (ES), Prisma Festival Panama (PA), Osterfestival (AT), Rotterdam Opera Days (NL), ILT 
Festival (DK), Temporada Alta (ES) enz. 

Voor Muziektheater Transparant zong ze Donna Elvira (Don Giovanni - Mozart), Belinda (Dido & 
Aeneas - Purcell) en Venus (Venus & Adonis - Blow). Ze zong Marzelline in een adaptatie van 
Beethovens opera Fidelio (Walpurgis Muziektheater). Ook voerde ze de rol van Mimi uit in 'De 
smarten van Mimi', een opera voor en met kinderen en een co-productie van BOZAR en L'Auditori 
Barcelona. Ook voor BOZAR vertolkte ze de vrouwelijke hoofdrol in ‘Quartier Liberté’, een nieuw 
gecomponeerde kinderopera.  

Voor Muziektheater Transparant en Opera XXI schreef, creëerde en zong ze de rol van Medea in de 
soundscape opera 'Medeamaterial'. Ze zong Madama Butterfly voor Kameroperahuis Nederland 
en I Solisti Del Vento in 'Before I die'. Ze creëerde de gezongen rol in de toerende productie 'Here' 
voor Lali Ayguadé Company & Guilhem Chatir. Dit seizoen speelt ze onder andere de rol van ‘Girl’ in 
‘Be My Superstar’, een immersieve operaervaring voor jongeren, geproduceerd door LOD en 
verschillende Europese operahuizen en -festivals (Festival d'Aix-en-Provence, Helsinki Festival, de 
Nationale Opera Nederland, Opera Ballet Vlaanderen enz...) 

Ze was soliste in verschillende grote oratoriumwerken. Ze toerde en zong ook met orkesten en 
ensembles zoals het Nationaal Orkest Van België, Scherzi Musicali en Het Antwerps Barokorkest. 
Ze is lid van ENOA sinds 2017. 

  



 

 

La Passione 
De oprichting van ‘La Passione’ in 2003 werd voorafgegaan door vele jaren waarin een aantal 
gedreven musici regelmatig in een losse orkestformatie de betere koren uit de regio begeleidden 
in het grote repertoire voor koor, solisten en orkest. 

Door het groeiend succes ontstond stilaan de noodzaak om een orkest te vormen met een vaste 
kern en een uitgebouwde structuur. Geboren in november 2003 kreeg de vzw La Passione vaste 
vorm en structuur in oktober 2004. 

Het uitgangspunt ligt nog steeds in de lijn van de oorsprong: La Passione is een professioneel orkest 
dat zijn diensten aanbiedt aan hoogstaande koren en solisten en af en toe proeft van het 
symfonische repertoire met als doel: muziek brengen naar een zo breed mogelijk publiek. 

Naast deze professionele kern krijgen jonge, getalenteerde muzikanten de kans om deel te nemen 
aan projecten. Zo kunnen zij degelijke orkestervaring opdoen. 

Vooral vanaf 2005 kreeg La Passione bekendheid als een kwalitatief begeleidingsorkest en nam het 
aantal opdrachten gestaag toe. Onder de artistieke leiding van Vera Van Eyndhoven en Geert 
Hendrix – en in een geprivilegieerde samenwerking met de koren HELICON en deCHORALE vonden 
heel wat gesmaakte projecten plaats. De grote Bach-werken, maar ook Haydn, Mozart, 
Mendelssohn, Brahms, Verdi, Orff en vele anderen werden aan het repertoire van het orkest 
toegevoegd. Ook werd er gewerkt met o.a. de befaamde tenor Marco Beasly in de opera “Una 
Odissea”, in de “7 kruiswoorden van Haydn” was Willem Vermandere eerder te gast, cellist Roel 
Dieltiens was de grootmeester in het Tripple concerto van Beethoven waar hij jonge solisten mee 
optilde naar een hogere niveau en recent nog schitterde La Passione te Vorst National met de IX-
symfonie van Beethoven samen met het wereldbefaamde Béjart Ballet Lausanne en Tokio Ballet in 
een choreografie van Maurice Béjart. Door het vast engageren van een aantal musici krijgt de 
orkestklank een grotere solide eenheid. Dit wordt door de leiding van het orkest resoluut 
gekoppeld aan een grote musiceervreugde, onderlinge collegiale sfeer en een wil tot constructieve 
en positieve samenwerking met de koren die het orkest engageren. 

Qua bezetting kan La Passione variëren van een strijkersensemble tot een groot symfonisch orkest. 

La Passione werkt afhankelijk van het project met verschillende concertmeesters waaronder Stefan 
Willems, Hilde Van Keer, Wietse Beels , Hans Van Kerckhoven …. 

La Passione is gezelschap in residentie van SAMWD-Lier en www.jezuietenkerk.be. 

 

 

  



 

 

Luc Anthonis 
Na zijn humaniora volgt Luc Anthonis muziekstudies aan het Koninklijk Vlaams 
Muziekconservatorium te Antwerpen en behaalt Eerste prijzen voor notenleer, dwarsfluit, 
kamermuziek, harmonie en koordirectie, evenals pedagogische diploma's voor dwarsfluit, 
samenspel en kamermuziek. Hij vervolmaakt zich in koordirectie bij o.a. Jan Eelkema, Michael 
Scheck, Juliaan Wilmots, Roger Leens, Eric Ericson, Simon Halsey, Peter Erdey en anderen. 

Vanaf 1982 werkt hij als leraar dwarsfluit, samenspel en instrumentaal ensemble aan de 
Muziekacademies te Ekeren en Berchem en is hij dirigent van het “Symfonisch Ensemble Ekeren” 
(SEE). In 1980 neemt Luc de leiding van het Jeugdkoor Cantilene over van stichter en bezieler van 
de C-Koren Jozef Cleymans. In 1989 sticht hij het Vocaal Ensemble Cantando waarmee hij op 
nationale en internationale wedstrijden prijzen behaalt. 

In 2000 behaalt Luc Anthonis zijn meestergraad koordirectie te Antwerpen. In juli 2002 dirigeert hij 
samen met Kaspars Putnins (Letland) het AGEC Eurochor in Brugge. Hij wordt regelmatig gevraagd 
te werken met het Vlaams Radio Koor. Ook in het buitenland wordt Luc gevraagd als dirigent en 
cursusleider: onder andere op de Chor- und Stimmbildungswoche in Burgeis, Italië (Zuid-Tirol) en 
op de dirigentencursus te Bludenz (Oostenrijk). 

Sinds september 2007 is hij docent koordirectie aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en 
geeft hij masterclasses koordirectie in Nederland, Oostenrijk, Italië, Polen, Estland en Hong-Kong. 
Hij is ook een veelgevraagd jurylid in nationale en internationale festivals en wedstrijden, zowel 
voor koor als orkest en sinds dit jaar Belgische vertegenwoordiger in de “World Choir Council”. 
 



Laudes pro defunctis 
Kurt Bikkembergs 
 

Pater noster, qui es in caelis,...  
Ave Maria, gratia plena,… 

(Song from Hezekiah: from Isaiah, 38: 10-20) 

In the prime of my life  
    must I go through the gates of death 
    and be robbed of the rest of my years? 
I will not again see the Lord,  
    in the land of the living; 
    no longer will I look on mankind, 
    or be with those who now dwell in this world. 
Like a shepherd’s tent my house 
    has been pulled down and taken from me. 
Like a weaver I have rolled up my life, 
    and he has cut me off from the loom; 
    day and night you made an end of me. 
 
 
 
 

I waited patiently till dawn, 
    but like a lion he broke all my bones; 
    day and night you made an end of me. 
 
 
 

I cried like a swift or thrush, 
    I moaned like a mourning dove. 
My eyes grew weak as I looked to the heavens. 
    I am troubled; Lord, come to my aid!  

But what can I say? 
    He has spoken to me, and he himself has done this. 
I will walk humbly all my years 
    because of this anguish of my soul.  
 

Lord, by such things men live; 
    and my spirit finds life in them too. 
You restored me to health 
    and let me live. 
Surely it was for my benefit 
    that I suffered such anguish. 
In your love you kept me 
    from the pit of destruction; 
you have put all my sins 
    behind your back. 
For the grave cannot praise you, 
    death cannot sing your praise; 
those who go down to the pit 
    cannot hope for your faithfulness. 
 

 

Onze vader die in de hemelen zijt,…  
Wees gegroet Maria, vol van genade,… 

(Lied van Koning Hizkia, naar Jesaja, 38: 10-20) 

In de bloei van mijn leven 
    moest ik door de poorten van het dodenrijk gaan  
    en werd de rest van mijn leven mij afgenomen. 
Ik zou de Heer niet meer zien 
    hier bij de levenden; 
    ik zou de mensen niet meer zien. 
    mijn leven was voorbij. 
Mijn lichaam, mijn woning, werd afgebroken 
    alsof het de tent van een herder was. 
Mijn leven werd opgerold zoals een wever 
    het doek oprolt dat hij heeft geweven. 
De Heer hoefde mijn leven alleen nog maar af te 
snijden. 
Elke volgende dag en elke volgende nacht dacht ik  
    dat het de laatste zou zijn. 
 

Tot aan de ochtend probeerde ik om tot rust te 
komen, 
    Hij brak mijn kracht zoals een leeuw botten breekt. 
Elke volgende dag en elke volgende nacht dacht ik  
    dat het de laatste zou zijn. 
 

Mijn stem klonk als het getjilp van een zwaluw, 
    ik klonk zo hees als een duif. 
Mijn ogen keken smekend omhoog naar U: 
    "Heer, ik ben zo bang. Kom mij helpen alstublieft!" 

Wat moet ik zeggen? 
    De Heer heeft gedaan wat Hij mij heeft beloofd! 
Ik zal nog heerlijke jaren verder leven na deze tijd 
    van groot verdriet. 
 

Heer, door uw beloften leven de mensen; 
    door uw beloften krijg ik nieuwe moed. 
U heeft mij gezond gemaakt en mij genezen! 
 
Mijn grote moeilijkheden veranderden in zegen. 
U redde mij van de dood. 
Ik was ongehoorzaam aan U geweest, 
    maar U wierp al mijn schuld achter uw rug, 
    daardoor kon ik blijven leven.  
 
Want de mensen in het dodenrijk prijzen U niet. 
Zij hebben niets meer van U te verwachten. 
 
 
 



 

 

 

The living, the living they praise you, 
    as I am doing today; 
fathers tell their children 
    about your faithfulness. 

The Lord will save me, 
    and we will sing with stringed instruments 
all the days of our lives 
    in the temple of the Lord. 

Requiem aeternam dona eis Domine  
   et lux perpetua luceat eis. 

(psalm 150) 

HalleluYah 
Praise the Lord 
Praise God in his sanctuary; 
    praise him in his mighty heavens. 
Praise him for his acts of power; 
    praise him for his surpassing greatness. 
Praise him with the sounding of the trumpet, 
    praise him with the harp and lyre, 
praise him with tambourine and dancing, 
    praise him with the strings and flute, 
praise him with the clash of cymbals, 
    praise him with resounding cymbals.  
Let everything that has breath praise the Lord.  
Praise the Lord. 

Requiem aeternam dona eis Domine  
    et lux perpetua luceat eis. 
 

(Apocalypse, 14:13)  

Audivi vocem de coelo dicentem mihi:  
    Beati mortui qui in Domino morietur. 

 

 

 

 

Alleen de levende mensen prijzen U,  
    alleen de mensen die leven, zoals ik nu. 
Vaders vertellen aan hun kinderen hoe trouw U bent. 
 

De Heer staat klaar om mij te redden. 
Daarom zullen we muziek voor U maken en 
    voor U zingen ons leven lang 
    in het heiligdom van de Heer. 

Schenk hun eeuwige rust, God,  
   en laat het voortdurende licht over hen schijnen. 

(psalm 150) 

Halleluja 
Looft de Heer 
Looft de Heer in zijn heiligdom;  
    looft hem in het firmament van zijn glorie. 
Looft hem om zijn machtige daden,  
    looft hem om zijn ontzaglijke grootheid. 
Looft hem met bazuingeschal,  
    looft hem met harp en citer,  
looft hem met pauken en dansen, 
    looft hem op snaar en fluit,  
looft hem met schelle cymbalen,  
    looft hem met kletterende bekkens.  
Looft hem alles wat ademt.  
Looft de Heer. 

Schenk hun eeuwige rust, God,  
   en laat het voortdurende licht over hen schijnen.  
 

(Openbaring van Johannes, 14:13)  

Ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij sprak: 
“Gezegend zijn de doden die in de Heer sterven”.  

 



Requiem 
John Rutter 
 
1. Requiem aeternam 
Requiem aeternam dona eis Domine: et lux 
perpetua luceat eis. 
Te decet hymnus, Deus in Sion, et tibi reddetur 
votum in Jerusalem. 
Exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 
 
 
2. Out of the deep 
(naar Psalm 130) 
Out of the deep have I called unto thee, O Lord: 
Lord, hear my voice. 
O let thine ears consider well: the voice of my 
complaint. 
If thou, Lord, will be extreme to mark what is 
done amiss: O Lord, who may abide it? 
For there is mercy with thee: therefore shalt thou 
be feared. 
 
I look for the Lord: my soul doth wait for him, and 
in his word is my trust. 
My soul fleeth unto the Lord: before the morning 
watch, I say before the morning watch. 
O Israel, trust in the Lord, for with the Lord there 
is mercy: and with him is plenteous redemption. 
 
 
And he shall redeem Israel from all his sins. 
Out of the deep have I called unto thee, O Lord: 
Lord, hear my voice. 
 
3. Pie Jesu 
Pie Jesu Domine, dona eis requiem. 
Pie Jesu Domine, dona eis sempiternam requiem. 
 
4. Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus 
Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 
 
5. Agnus Dei 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis 
requiem. 

  
1. Requiem aeternam 
Schenk hun eeuwige rust, God, en laat het 
voortdurende licht over hen schijnen. 
U komt de lofzang toe, God in Sion, en tot U 
wordt het gebed gebeden in Jeruzalem. 
Hoor mijn gebed, al het sterfelijke vlees zal tot U 
terugkeren. 
Heer, ontferm u, Christus, ontferm u, Heer, 
ontferm u. 
 
2. Uit de diepte 
(naar Psalm 130) 
Uit de diepte roep ik tot U, Heer, Heer, hoor mijn 
stem. 
Wees aandachtig, luister naar mijn roep om 
genade. 
Als U de zonden blijft gedenken, Heer: Heer, wie 
houdt dan stand? 
Want bij U is vergeving, daarom eert men U met 
ontzag. 
 
Ik zoek de Heer, mijn ziel wacht op hem en in zijn 
woord vertrouw ik. 
Mijn ziel vliedt naar de Heer, nog voor de 
ochtendwake, voorwaar nog voor de 
ochtendwake. 
Israël, hoop op de Heer! Bij de Heer is genade, bij 
hem is de verlossing. 
 
Hij zal Israël verlossen van zijn zonden. 
Uit de diepte roep ik tot U, Heer: Heer, hoor mijn 
stem. 
 
3. Pie Jesu 
Barmhartige Jezus, schenk hun rust. 
Barmhartige Jezus, schenk hun eeuwige rust. 
 
4. Sanctus 
Heilig, heilig, heilig, God van macht en majesteit. 
Hemel en aarde zijn vol van Uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. 
Hosanna in den hoge. 
 
 
5. Agnus Dei 
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, 
schenk hen rust. 



 
 
 
 
Man that is born of a woman hath but a short 
time to live, and is full of misery. 
He cometh up, and is cut down like a flower; he 
fleeth as it were a shadow. 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis 
requiem. 
In the midst of live we are in death: of whom may 
we seek for succour? 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis 
requiem. 
I am the resurrection and the life, saith the Lord, 
he that believeth in me, though he were dead, 
yet shall he live: and whosoever liveth and 
believeth in me shall never die. 
 
6. The Lord is my shepherd 
(Psalm 23) 
The Lord is my shepherd; therefore can I lack 
nothing. 
He shall feed me in a green pasture: and lead me 
forth beside the waters of comfort. 
He shall comfort my soul: and bring me forth in 
the paths of righteousness, for his Name's sake. 
Yea, though I walk through the valley of the 
shadow of death, I will fear no evil: for thou art 
with me: thy rod and thy staff comfort me. 
Thou shalt prepare a table for me against them 
that trouble me: thou hast anointed my head 
with oil and my cup shall be full. 
But they loving kindness and mercy shall follow 
me all the days of my life: and I will dwell in the 
house of the Lord forever. 
 
7. Lux aeterna 
I heard a voice from heaven saying unto me: 
Blessed are the dead who die in the Lord for they 
rest from their labours: even so saith the Spirit. 
 
 
Lux aeterna luceat eis, Domine: cum sanctis tuis 
in aeternum, quia pius es. Requiem aeternam 
dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. 
 

 
 
 
 
De mens die uit een vrouw geboren is, heeft 
slechts een korte tijd te leven, en is vol ellende. 
Hij groeit op en wordt als een bloem afgesneden, 
hij vliedt als een schaduw. 
 
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, 
schenk hen rust. 
In het midden van het leven zijn wij door de dood 
omvangen: wie kan ons te hulp komen? 
 
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, 
schenk hen rust. 
Ik ben de opstanding en het leven, zegt de Heer; 
hij die in mij gelooft, zal toch leven, hoewel hij 
dood was, en degene die leeft en in mij gelooft 
zal nooit sterven. 
 
6. De Heer is mijn herder 
(Psalm 23) 
De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan 
niets. 
Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij 
naar vredig water. 
Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs 
veilige paden tot eer van zijn Naam. 
Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees 
geen gevaar, want U bent bij mij; uw stok en uw 
staf, zij geven mij moed. 
U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, 
U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker is gevuld. 
Geluk en genade volgen mij al de dagen van mijn 
leven, ik keer terug in het huis van de Heer tot in 
lengte van dagen. 
 
 
7. Lux aeterna 
Ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij sprak: 
Gezegend zijn de doden die in de Heer sterven, 
want zij rusten van hun arbeid, zo zegt ook de 
Geest. 
 
Laat het eeuwige licht over hen schijnen, God: 
met uw heiligen in eeuwigheid, omdat U 
barmhartig bent. Schenk hun de eeuwige rust, 
Heer, en laat het eeuwige licht over hen schijnen. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


