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In deze Nieuwsbrief een korte terugblik en dan snel … back to the future! 
 

Wees niet bevreesd 
Tijdens de dienst van zondag 17 januari 2016 bracht het Ensemble, samen met enkele 

strijkers, het stuk ‘Das neugeborne Kindelein’ van Dietrich Buxtehude ten gehore. In tijden, 

waarin berichten van ontheemding, oorlog en terreur het nieuws beheersen, weerklonk 

een  hoopvolle boodschap: Als God zich met ons heeft verzoend, welk kwaad kan ons nog 

deren? 

 

‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 
Later dat jaar, op 16 oktober, mochten opnieuw onze medewerking verlenen aan de 

Televisiedienst van de VRT. Naast de intochtspsalm en een wisselzang met de gemeente 

zongen we twee verstilde liederen van Engelse bodem: ‘If ye love me’ van Thomas Tallis en 

‘God be in my head’ van John Rutter.  

 

Samen, together, ensemble 
Onder dit motto vond op 17 december een bijzonder evenement plaats in de Sint-Janskerk 

van Tervuren. Ingegeven door de nood aan een teken van verbondenheid en verzoening in 

een wereld die soms in de ban lijkt van tweedracht en haat, sloegen Gaudeamus en het 

profaan koor Furacante uit Tervuren de handen ineen. Samen organiseerden ze een 

kerstconcert met de uitdrukkelijke oproep eendrachtig samen te werken aan vrede en 

verzoening tussen de mensen, ongeacht huidskleur, religie, geaardheid … 

 

Gaudeamus bracht kerstliederen ten 

gehore uit alle windstreken en Furacante 

zong stukken uit de cantate ‘What 

Sweeter Music’ van Mark Hayes. Gezien 

de geanimeerde nazit met hapje en 

drankje was de boodschap in elk geval 

voor die avond in goede aarde gevallen. 

Het algemene gevoelen: dat smaakt naar 

meer! 

 

Dang goon dong veh deh oom… 
Dat dit soort klanken op wonderbaarlijke wijze tot aanstekelijke muziek kunnen 

evolueren, werd bewezen in een zangworkshop van Bozar in het kader van het evenement  



‘Singing Brussels’ dat in het weekend van 20 en 21 mei wordt gehouden. Verschillende 

leden van Gaudeamus amuseerden zich kostelijk onder leiding van één van de leden van 

het Engelse ensemble ‘Voces8’. Het is de bedoeling op 21 mei een koor van 1000 stemmen 

bijeen te brengen. Het samen zingen van woorden als One song we raise bracht een groot 

gevoel van vreugde teweeg. We zien nu al uit naar de volgende repetitie! 

 

Wordt verwacht 
Op 16 april, eerste Paasdag, zullen we medewerking verlenen aan de Paasdienst in onze 

Protestantse Kerk Brussel. 

Vier weken later, op zondag 14 mei, zingen we in dezelfde kerk in een dienst met ds. 

Steven Fuite als gastpredikant. 

Verder staan nog optredens op het programma voor zondag 10 september – startzondag - 

en vieren we in het najaar ons 10-jarig jubileum!  

 
 

Met veel dank aan ...  
Filips Pieters, onze onvermoeibare, enthousiaste dirigent, en aan onze begeleidster aan 
het orgel of de (vleugel)piano, Anna Rusakova. 
 

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

 

 

http://www.vocaalensemblegaudeamus.be/

