
Deelnemers aan het concert 
 
 
Het Koor Per Voce uit Heule is een gemengd koor en kent een 30-
tal koorleden. Het staat onder de bezielende leiding van dirigent 
Bernard Demeyere. Daar waar het koor geruime tijd uitsluitend een 
kerkkoor was, evolueerde het repertoire sinds 2005 onder de 
gedreven impuls van zijn huidige dirigent naar een veel breder 
gamma zoals gospel, Franse chansons, Engelse klassiekers, 
kerstliederen, enz. 
                                                                                                
Het Banjo-Orkest uit Menen werd eind de jaren ’50 opgericht in 
het Sint-Aloysiuscollege te Menen door priesterleraar Alfons 
Bouckaert. Het orkest kende veel succes in binnen- en buitenland, 
maar stopte toen dirigent, componist en arrangeur Alfons Bouckaert 
in 1970 tot pastoor in Knokke werd benoemd. In 2007 werd het 
orkest  gevraagd om de viering van 175 jaar Sint-Aloysiuscollege 
luister bij te zetten. Sindsdien gaven ze al meer dan tachtig 
concerten. Het ‘Banjo’-Orkest, waarbij de banjo’s  de eigen touch 
geven, bestaat uit 27 muzikanten van alle slag: een banjo-sectie, 
gitaren, piano, drum, saxofonen, trompetten, hoorns, zang. Het 
orkest staat thans onder de kundige leiding van ere-directeur van de 
muziekacademie van Menen, Jacques Lecluyze . 

Het kinderkoor Piccolo Coro uit Kleit bestaat ongeveer 10 jaar en 
werd geboren in de schoot van de Kleitse basisschool ‘De Kleiheuvel’. 
Naast het zingen tijdens enkele liturgische vieringen staan allerhande 
concerten op het programma: aperitiefconcerten, kerstconcerten, 
enz. De muzikale leiding is in handen van Jan Wauters en juf Kim 
Van Kerschaever. Ingrid Spittael is de begeleidster op piano en juf 
Mieke De Baets zorgt samen met Rita Deflou voor praktische 
ondersteuning.  
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VOORPROGRAMMA 

 

 

Door kinderkoor Piccolo Coro uit Kleit 

 

- De speeltuin            Marco Borsato      
- De kleine trommelaar                   K.K. Davis                   
- Droom jij ook van een vredesfeest    Michaël Jackson            
- Geef de kinderen een wereld          Dana Winner                       
- Kerst voor iedereen          Jan Smit                   
- Kerstmis voor iedereen          Cannoot / Dhaeze       
- Het grote trommellied        Jelle Cleymans          
- Kerstmedley           - 

 

 
 

 

 
 

STEMMIG GESTEMD    PROGRAMMA 
   

  Banjo-Orkest      Als de Ziele Luistert                                    
Per Voce           In die stille nacht                                    
Per Voce      Komt Herders van Rondomme                     
Banjo-Orkest     Kantiek 

          Per Voce        Hoe leit dit kindeke                              
Per Voce + piano    Amate Adea                                           
Banjo-Orkest + Per Voce  Aan de stromen van Babel          
Banjo-Orkest   Entre le Boeuf et l’âne gris 

     Brecht Degryse    Orgelwerk: Kerst 

    Per Voce + orgel          Christ Be beside me                                    
Banjo-Orkest    Gij badt op eenen berg alleen                                         
Banjo-Orkest   Middeleeuwse Kerst                   
Per Voce + piano    Petit Papa Noël  

    Banjo-Orkest + Per Voce Nu syt Willekome                                       
Banjo-Orkest   Een Mens om mee te leven                     
Per Voce    Adoraçoa dos Pastores                         
Banjo-Orkest   Nobody Knows 

      Banjo-Orkest     Van Waar zijt Gij gekomen?                                     
Per Voce    Rise up shepherds                                   
Banjo-Orkest   ’t Is geboren het God’lijk Kind                        
Per Voce    Sing we Noël 

 


