
Nieuwsbrief  december 2013 

Met plezier presenteren we u de tweede nieuwsbrief van Vocaal Ensemble Gaudeamus. 

Nipt  
Op 17 maart reisden we af naar het Don Bosco Vormingscentrum te Oud-Heverlee voor het 
provinciaal korentornooi. Met onze bijdragen wilden we de in 2012 behaalde plaatsing in de 
tweede afdeling bestendigen. Dit doel werd, zij het nipt, behaald. Met de tips en adviezen in het 
juryrapport gaan we vrolijk verder op de ingeslagen weg. 
 

Aarschot Volkoren 
Op zaterdag 14 september brachten koren uit Vlaanderen en Nederland op tal van plaatsen in de 
binnenstad van Aarschot een breed scala aan koormuziek ten gehore: van gospel tot klassiek, van 
pop- tot wereldmuziek. Gaudeamus trad aan in de Raadzaal van het stadhuis met werken van o.a. 
Rutter, Mendelssohn, Elgar, Fauré, Purcell, het swingende ‘I’ve got Peace like a River’ van H.O. 
Millsby en – niet te vergeten – ‘Babel Babbel’ van Gaston Nuyts. De dag werd afgesloten met 
samenzang van alle deelnemende koren. Ondanks de regen een muzikaal bruisend evenement! 

Als u dit leest ... 
heeft Gaudeamus alweer twee optredens achter de rug.  
Allereerst heeft het Vocaal Ensemble haar medewerking mogen verlenen aan de intrededienst van 
ds. Douwe Boelens als predikant van de Protestantse Kerk Brussel op 13 oktober. 
En op zaterdag 19 oktober nam Gaudeamus, samen met het Koor van de Orthodoxe Parochie Sint-
Andreas uit Gent en La chorale catholique Jubilate uit Molenbeek, deel aan het oecumenisch 
concert ter gelegenheid van de 1700ste verjaardag van het Edict van Milaan (313). Dit edict van 
keizer Constantijn luidde het einde in van de christenvervolging. 
Gaudeamus zong enkele stukken uit de protestantse traditie; naast werken van Weldon, Tallis en 
Bach, ook twee liederen uit het Liedboek voor de kerken uit 1973 en psalm 138 (oude berijming). 
Tot slot klonk het gezamenlijk gezongen ‘Onze Vader’ van Rimsky-Korsakov. 
Het concert werd georganiseerd door de Servisch orthodoxe kerk Sint Sava van Brussel, het 
Davidsfonds en de Protestantse Kerk Brussel, en vond plaats in de Servisch orthodoxe kerk te 
Molenbeek. 

 
 

Wat gaan we doen? 
Zondagmiddag 22 december organiseren we voor de tweede keer op rij een concert bij kaarslicht 
in de Kapel Zavelenborre. En op 25 december verlenen we onze medewerking aan de kerstdienst 
met, daaraan voorafgaand, een Sing-in. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd. 
 



Dit alles nog immer ...  
onder de bezielende (bege)leiding van onze dirigent Filips Pieters, met Anna Rusakova aan het 
orgel of de (vleugel)piano. 
 

Tot slot  
danken we u, donateurs en geïnteresseerden, opnieuw voor uw steun en enthousiasme! 
 
Voor meer informatie: zie onze nieuwe website, www.vocaalensemblegaudeamus.be . 

http://www.vocaalensemblegaudeamus.be/

