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Voorwoord
Beste zangers en zangeressen
Eerst en vooral wil ik jullie allemaal, een gelukkig nieuwjaar wensen.
We maken er samen een spetterend muzikaal 2e en 3e trimester van!
Maar het begin van het nieuwe kalenderjaar wil ook zeggen dat het
eerste trimester van dit koorwerkjaar er alweer op zit! Het is
ontzettend snel gegaan, maar de tijd gaat dan ook snel als je je
amuseert hé. Dit werkjaar is op alle vlak 'het jaar van de verandering'. We hebben niet alleen
nieuwe dirigenten en een nieuw bestuur, maar we hebben ook een gloednieuwe activiteit op
de agenda staan: een heuse muzikale brunch. Dit is een hele belangrijke activiteit voor het
koor om ons financiële plaatje weer te doen kloppen, dus we hopen jullie daar massaal te
mogen verwelkomen! Meer info vind je verder in onze valse noot!
Adriaan
Voorzitter (Jong-)Canteclaer en (Jong-) Con Spirito

Camiel gaat weer op reis!

(door Adriaan)

Jullie lievelingsmascotte kijkt nu al enkele jaren wekelijks uit op onze vensterbank naar
vrijdagavond en naar zondagochtend: het moment van de koorrepetitie. Maar nu wil Camiel
er eventjes tussenuit. Ons bestuurslid, Jolien, gaat namelijk op Erasmus naar Noorwegen. En
dat is dus de ideale manier voor Camiel om een nieuw stukje van de wereld te ontdekken!
Wisten jullie trouwens al dat hij reeds op reis geweest is? In 2013 ging hij ook al op avontuur
naar het noorden, met Adriaan mee op Erasmus naar Zweden. Helaas is het wel koud in het
verre noorden... En die bruine vacht is lang niet dik genoeg om aan de kou te weerstaan! Dus
kwam Camiel bibberend van de kou terug naar huis...
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Gelukkig heeft Jong Canteclaer hier op gedacht en hebben ze voor allerlei kostuumpjes voor
Camiel gezorgd! Zo kreeg Camiel een eigen koor T-shirt, een eigen circuskostuum, maar
vooral: een dikke wollen, zelfgebreide trui en bijpassende muts. Als dat geen luxe is, Camiel.

Kerstconcert in Reninge

(door Sandy)

Het havenhuis in Reninge, een tehuis voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel,
vierde in 2016 zijn 10-jarig bestaan. Het was een jaar vol vieringen en activiteiten, en we
moesten er niet lang over nadenken toen we van hen de vraag kregen om hun slotactiviteit,
een kerstconcert, te verzorgen.

Enkele dagen voor het concert voel je de spanning stijgen: vrijdagavond verloopt de generale
repetitie supergeconcentreerd maar vlot. Zaterdag neemt het opbouwen van het podium en
het decor wat tijd in beslag maar we zijn tevreden van het resultaat. En zondagnamiddag
nemen we alle stukken snel even door met Pieter, de pianist, en staan we nog even stil bij de
moeilijke passages. Even later komen de eerste mensen de kerk binnen.
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Zou er veel volk op afkomen? Zie ik daar geen oude bekenden? Van achter het podium zien
we dat de kerk goed volloopt en na de speech van de directrice is het onze beurt om op te
komen. We starten met een onbedoelde vrije interpretatie van Mezienke, een soort ritmisch
toneel geschreven door Jan Huylebroeck, onmiddellijk gevolgd door Canço Japonesa.
Voor de rest van het concert gaan we ver terug in zestiende eeuw met Ding Dong Merrily on
High, Il est Bel et Bon en Lascia Chio Pianga, maar ook recentere songs komen aan bod zoals
The Seal Lullaby van de hedendaagse Amerikaanse componist Eric Whitacre of Angel van
Sarah McLachlan.
Hanne bracht het aartsmoeilijke Mother Earth van Within Temptation op een prachtige manier
tot een goed einde, en Karl was weeral outstanding in de huid van Freddy Mercury tijdens
Somebody to Love! Smiles leverde het bewijs dat tenoren en bassen echte mannen zijn die
geen twee dingen tegelijk kunnen: knippen met de vingers en een lied goed inzetten.
Vandaar dat we even moesten hernemen…

Onder de uitstekende begeleiding van Pieter bracht Babs nog een tweetal operettenummers
ten gehore, en naar het einde van het concert bracht ze een prachtig actueel kerstlied,
geschreven door haar broer Brecht Vandendriessche. Het publiek werd er waarlijk stil van,
dus steken we uit volle borst van wal met de aanstekelijke Christmas on Broadway-medley.
Een beklijvend einde voor een geslaagd concert!
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De eerste indrukken van een dirigente

(door Marieke)

Januari 2017. Exact 4 maanden geleden maakte ik voor het eerst kennis met jullie,
Canteclaer en Jong Con Spirito. Een grote stap voor jullie, want plots iemand nieuws achter
het dirigeerstokje is toch niet zo evident. Babs heeft met jullie een hele weg afgelegd in de
koorwereld waarvoor ik haar ontzettend dankbaar ben om jullie op dit niveau te mogen
‘meenemen’. Dus ook voor mij is het een grote, spannende stap in het onbekende.
De laatste weken voel ik dat we meer en meer naar elkaar
toegroeien. De namen beginnen toch al iets beter te lukken
(ik hoor er al enkele stiekem lachen). Onze frietenactiviteit is
er zeker eentje om niet meer te vergeten!
Maar ook op muzikaal vlak zullen we vele onvergetelijke
momenten mogen beleven het komende jaar. Als eerste op
29 januari met de muzikale brunch. Echt spannend, want
voor de eerste keer mag ik samen met jullie optreden.
Maar nog spannender…??? Vanaf februari vertel ik jullie over
het project ‘A Symphony of trees’ en gaan we hiermee van
start. En als (voorlopig) laatste topper: mei 2018… wedstrijd
in Neerpelt!
Ik ben heel blij voor de kans die ik krijg om met jullie allen
samen te werken en plezier te maken. Ook al ben ik
rampzalig in namen onthouden, jullie zijn één voor één
topmensen!! Dankjewel voor jullie enthousiasme!
Hou jullie schrap voor een druk, maar ontzettend leuk en
boeiend jaar!
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Con Spirito op de nocturne

(door Sandy)

Tweejaarlijks gaat in de omgeving van Lo een avondwandeling door de velden door. Deze
nocturne, georganiseerd door de feestcommissie van Lo, kent een enorm succes en dit jaar
waren er meer dan duizend mensen die kwamen genieten van de leuke wandeling. Op
verschillende plaatsen waren er plaatsen voorzien waar je een hapje of een drankje kreeg.
Ook Con Spirito was dit jaar van de partij. Niet alleen om goed ingepakt en van laarzen
voorzien door de velden te stappen, maar ook om de mensen te verwarmen met ons gezang!
We kregen een plaatsje op de inrijlaan van de Hoeve Lootvoet, en heel wat wandelaars
bleven even staan bij onze vuurkorf om mee te neuriën met onze Stille Nacht of onze a
capellasongs.

De temperaturen waren zonder meer ijzig te noemen, en de glühwein deed deugd aan de
vermoeide stembanden. Eenmaal acht uur gepasseerd was het overgrote deel van de
wandelaars onze stand voorbij en dachten we dat het nu wel tijd was om zelf de tocht af te
leggen.
Het was een mooi initiatief die de mensen heel hard konden waarderen. Ook wijzelf hebben
een leuke avond beleefd die we op gepaste wijze afgesloten hebben in de jeneverbar van de
feestcommissie!

Een dagje Bellewaerde met Jong Con Spirito

(door Friedel)

Omdat we deze zomer niet op weekend geweest zijn met Jong Con Spirito, kwam Jolien met
een schitterend idee: een dagje Bellewaerde!
Papa voerde ons vrolijke groepje (Lara, Fee, Ellen, Leonie, Kelsey en ikzelf) naar Ieper waar
Katrien ons de kaarten aan de ingang bezorgde. Het was een ideaal moment om het park te
bezoeken, want alles was in Halloweensfeer gedompeld. Er liepen overal acteurs in de meest
griezelige kostuums. Er stond een spookhuis waar we niet in durfden gaan. Ja, als je een
echte held wilt ontmoeten moet je bij ons niet aankloppen, hoor!
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Er was niet zoveel volk waardoor we niet lang moesten wachten aan de attracties. We zijn
één keer op de splash gegaan en we hielden het redelijk droog, behalve Lara die de volle laag
kreeg! Maar gelukkig was het prachtig weer, waardoor dat niet zo erg was!

Ook de boomstammetjes, de Boomerang, het huis van Houdini, de theekannetjes, een
spookcamping (waar we bij de eerste griezel al onmiddellijk naar de uitgang gevlucht zijn!),
je kunt het niet noemen of we zijn er op geweest.
Ook de special act was de moeite: er was een hele groep goochelaars, waarvan er één ging
slapen. Maar toen hij uit zijn bed kwam, verscheen er plots een meisje in plaats van de
goochelaar. Het meisje en de goochelaars gingen achter een jongen aan om zijn bloed te
kunnen drinken, maar net toen ze hem weten te vatten kon hij iedere keer op
wonderbaarlijke wijze ontsnappen. Echt een prachtige show!

Maar tegen zes uur moesten we jammer genoeg terug aan de ingang staan. De mama van
Lara kwam ons toen ophalen. Het was echt een superleuke dag!!!
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10 feiten over zingen die je nog niet wist
1) Een kleine 2% van de bevolking is toondoof. Toondoof
ben je als je niet kunt horen wanneer iemand vals zingt of
vals speelt op zijn instrument. (Als je dus kromme tenen
krijgt van iemand die vals kweelt ben je dus niet toondoof).
Toondoofheid ontstaat vaak door hoge koorts in de
kinderjaren.
2) Als een zangeres een aria te berde brengt kunnen de
stemplooien trillen met een snelheid van 440x per seconde.
Om je even een idee te geven: een kolibrie kan met zijn vleugels ongeveer 90 keer per
seconde wapperen, dus dat betekent dat je stemplooien vijf keer zo snel bewegen!
3) Zingen verandert het brein. Het is bewezen dat zingen stress verlaagt, helpt tegen
angstige gevoelens en het endorfine in het lichaam los laat waardoor we ons erg goed voelen.
Lekker veel zingen dus!
4) Als we zingen komt er geluid uit onze mond met een snelheid
van 120 km per uur!
5) Een normaal persoon zonder bijzonder talent voor zingen zou
twee en een halve octaafbereik kunnen halen zonder de noten er
uit te hoeven 'persen'. Lukt jou dat ook?
6) Volwassen mannen en vrouwen hebben een verschillende
grootte van stembanden. De stembanden van de man zijn groter
en dikker dan die van de vrouw, waardoor ze lager klinken dan
vrouwen. De mannelijke stembanden zijn tussen de 17 mm en 25
mm lang, terwijl de vrouwelijke stembanden tussen de 12,5 mm
en 17,5 mm zijn.
7) Bij zittend zingen heb je tot 30% minder ademsteun dan
wanneer je rechtop staat.
8)
Professor Leon-Bernard Giot (zang- en
ademspecialist) beweert dat zingen een goede
manier is om te stoppen met roken. Het gaat
hierbij vooral om de juiste ademhaling. De enige
manier om je adem goed te leren doseren is
leren zingen. En als je dat zingen eenmaal onder
de knie hebt, wil je volgens professor Giot nooit
meer roken.
9) Er is een theorie dat praten ontstaan is uit het
zingen van de neanderthalers.
10) Denk je dat je niet goed kunt zingen? Zelfs een verschrikkelijk slechte zanger kan er wat
van maken met wat juiste aandacht, oefening en zanglessen. Als je altijd al hebt willen
zingen, waar wacht je dan nog op?
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Kerstviering

(door Sandy)

Kerstavond in Lo… Kaarsjes branden, klokken luiden, de kerk loopt vol… Zoals steeds maken
Priester Johan en zijn parochiemedewerkers er een punt van om er een mooie, gezellige
kerstviering van te maken. Ons koor Con Spirito is daar al jaren een onmisbaar onderdeel
van, en daar zijn we best trots op!

Naast de traditionele kerstliederen zoals Stille Nacht en Komt Allen Tezamen krijgen we ook
ruimte om wat moeilijker songs te brengen uit ons repertoire. En geloof me: wanneer je
koortsachtig op het puntje van je stoel in je boekje bladert op zoek naar het volgende lied dat
we moeten zingen gaat de tijd ontzettend vlug vooruit!

Vooral het toneeltje dat de communicanten brachten was heel leuk: de dochter des huizes
bleef maar ouderen, daklozen en vluchtelingen uitnodigen op kerstavond. Gelukkig dat ik die
niet allemaal te eten moest geven! Na de viering haastte ik me naar huis, want er stond een
feestmaal te wachten. Hopelijk was mijn dochter niet op hetzelfde idee gekomen als het
meisje in de kerk?
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Praktische info
Telefoonnummers en e-mailadressen
Adriaan Matthys

0499 / 46 82 19

adriaan.matthys@hotmail.com

Voorzitter

Barbara –Babs- Vandendriessche 0477 / 23 75 19

babs.vdd@gmail.com

Dirigente Con Spirito

Marieke Spenninck

0473 / 21 53 22

marieke.spenninck@gmail.com

0498 / 67 95 76

hanne.deheegher@hotmail.com

0495 / 73 02 58

karenhaeve@hotmail.com

0499 / 28 34 61

jolien.dequidt@hotmail.com

0479 / 85 20 11

katrienboussemaere@yahoo.com

0472 / 98 36 63

liessandy@scarlet.be

0499 / 46 82 19

ccevents.loreninge@gmail.com

Dirigente Canteclaer en Jong Con Spirito

Hanne Deheegher
Dirigente Jong Canteclaer

Karen Haeve
Penningmeester

Jolien Dequidt
Koorkamp, kooractiviteiten en uniform

Katrien Boussemaere
Ledenadministratie

Sandy Vervaecke
Secretaris

CCEvents
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Repetitieschema
Dit is het voorlopige repetitieschema voor het tweede trimester…
Jong Canteclaer
zondag
10 – 10.45 u

V
Z
V
Z
V
Z
V
Z
V
Z
V
Z
V
Z
V
Z
V
Z
V
Z
V
Z
V
Z

13 januari
15 januari
20 januari
22 januari
27 januari
29 januari
3 februari
5 februari
10 februari
12 februari
17 februari
19 februari
24 februari
26 februari
3 maart
5 maart
10 maart
12 maart
17 maart
19 maart
24 maart
26 maart
30 maart
1 april

X

Canteclaer
vrijdag
19.30-20.30 u

Jong Con Spirito
vrijdag
18.30 – 19.30 u

Con Spirito
vrijdag
21 – 22.30 u

X

X

X

X

X

geen repetitie

X
muzikale brunch
X
Lichtmis 10 u
repetitie en
infomoment
X

X
muzikale brunch
X
X

X
muzikale brunch
geen repetitie
Waregem 10 u
X

X

geen repetitie

X

X

X

geen repetitie
krokusvakantie
X

geen repetitie
krokusvakantie
X

geen repetitie
krokusvakantie
X

X

X

geen repetitie

X

X

X

X

X

geen repetitie

X
muzikale brunch
X
X
geen repetitie
X
geen repetitie
krokusvakantie
X
X
X
X

Kalender
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•Zondag 29 januari (JCC – CC – JCS – CS): muzikale brunch – Concorde Pollinkhove
Een gezellige brunch, op smaak gebracht met hemelse klanken door onze vier koren.
(Jong-) Canteclaer en (Jong-) Con Spirito tonen wat ze in hun mars hebben!
Volwassenen 13 euro, kinderen (tot en met 12 jaar) 8 euro
Kaarten bij Optiek Maeyaert – Markt 24, Lo – 058/288 094 – maeyaert.ann@skynet.be
Graag alle zangers (jong en oud!!) stipt om 8.45 uur aan de Concorde voor een laatste
generale repetitie.
•Zondag 5 februari (CC): Lichtmis om 10 uur in de kerk van Reninge
•Zondag 5 februari (CS): Naamfeest OLV van Lourdes om 10 uur in Kapel De Jager
(Kruishoutemseweg in Waregem)
•Vrijdag 10 februari (CC): Infomoment over de komende projecten van Canteclaer
om 20.30 uur in het koorlokaal.
•Zaterdag 15 april (CS): Paaswake in de kerk van Lo om 21 uur
•Zaterdag 29 april (JCS en CS): Vormsel om 14 uur in de kerk van Reninge
•Zaterdag 20 mei (CC): Eerste Communie om 14 uur
•Zaterdag 8 juli – zaterdag 15 juli 2017: koorkamp
•A Symphony of Trees (CC) – 14 en 15 september 2017 in de Sint
Maartenskathedraal van Ieper.
Dit werk van Piet Swerts werd onlangs bekroond met de
muziekprijs van de provincie West-Vlaanderen en de
wereldpremière
is
in
september
2017
in
de
SintMaartenskathedraal in Ieper.
Het is een hommage aan Ivor Gurney en Ieper 100 jaar na de
Derde Slag bij Ieper en 50 jaar na de uitvoering van Brittens
War Requiem in dezelfde kathedraal. De
uitvoerders zijn
Symfonieorkest Vlaanderen o.l.v. David Angus, solisten Thomas Blondelle en Lee Bisset
en maar liefst 11 koren. Goed voor 284 volwassen zangers, en 66 zangers uit
kinderkoren, waaronder ook Canteclaer. Als dat geen eer is?

Canteclaer – Con Spirito
Ooststraat 67 – 8647 Lo
www.ccevents.be
ccevents.loreninge@gmail.com
0499 / 46 82 19

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36 – 2000 Antwerpen
www.koorenstem.be
info@koorenstem.be
(0)3 237 96 43
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