
Verslag bestuursvergadering Florilegium, 12-5-2011 

Aanwezig: Bart, Dirk, Fried, Simon, Inge, Iris, Marion van dansgroep Blitz 

1. Kerstconcert 11-12-2011 

Het concert wordt georganiseerd door Koor en Stem Vlaams-Brabant. Een aantal koren doet mee. 
Wij krijgen 150 € vergoeding en mogen 50 kaarten van 8 € verkopen; de opbrengst is voor onze kas. 
Er komen enkele gezamenlijke repetities op woensdagen; data liggen nog niet vast. Simon is 
contactpersoon.  

2. Concert 10-3-2012 – Romaanse Poort 

Het wordt een programma met muziek en dans; thema is Venetiaanse carnavalsmadrigalen 
(Monteverdi, Banchieri). We zoeken ondersteuning van een luit of theorbe en eventueel percussie. 
Enkele dansers van Blitz werken mee; zij brengen moderne dans, geïnspireerd op de muziek. 

Organisatie en kosten: 

- De Romaanse poort kost 160 €, als onze kaarten niet duurder zij dan 9 €.  

- We zullen belichting nodig hebben. Dirk bekijkt of hij iemand daarvoor kan strikken. Apparatuur 
kunnen we lenen bij de provincie of bij CC Aarschot. Dirk bekijkt wat hij kan regelen.  

- De dansers hebben kostuums nodig, zij het eenvoudig, het koor misschien ook. Marion en Inge 
hebben connecties (moeders) die kostuums willen maken.  

- De dansgroep gaat repeteren vanaf september, het koor begint nu al zachtjes aan met repetities. 
We repeteren gezamenlijk enkelel keren vanaf november.  

- De dansgroep vraagt enkel vergoeding van vervoerskosten. Wij regelen zaken als promotie en 
betalen alle andere kosten.  

- We willen het concert verkopen aan Gent-Mariakerke (waar Inge contacten heeft) en aan Sint-
Genesius-Rode. Inge informeert in Gent, Iris mailt Sint-Genesius-Rode. We vragen een uitkoopsom 
van 1000 €. We proberen de optredens in twee weekenden te plannen (3,4, 11 of 17 maart).  

3. Website 

Onze website is erg gebruiksonvriendelijk in het onderhoud en ziet er niet zo aantrekkelijk uit. Met 
de huidige software valt er niet veel anders van te maken. We zouden meer mensen bereiken met 
een blog en/of een facebookpagina. Het zou ook handig zijn als meer koorleden een login hadden, 
dan kan de site sneller worden aangepast als het nodig is. Inge informeert bij collega’s wat er 
mogelijk is en Simon informeert bij De Corde hoe zij hun website onderhouden.  

We hebben een duidelijk profiel nodig om op de website te plaatsen.  

4. Techniek 

Simon zou graag het koor eens doorstemmen. Hij wil daarom repetities in kwartetten houden, zodat 
hij afzonderlijke stemmen beter hoort. Nieuwe zangers stemt hij na ongeveer 4 repetities. 



5. Zomerstop 

Ons laatste optreden is op 3 juli in de mis van 11 uur in de Sint Michiel. Niet iedereen heeft daarna 
tijd om te gaan eten, vandaar dat we samen het seizoen afsluiten op donderdag 7-7 met een etentje. 
We beginnen weer op 25-8.  

 

Bijlage profiel 

Dit staat er nu op de website: 

Het gemengd vocaal ensemble Florilegium ontstond in 1981 naar aanleiding van een 
eindverhandeling over Johannes Flori, een Vlaams componist uit de renaissanceperiode.  In de 
programmatie lag de nadruk op westerse literatuur uit de renaissance en de barok.  Onder leiding 
van Luc Laurent realiseerde Florilegium talrijke concertoptreden in vele Vlaamse steden, en af en toe 
ook in het buitenland.  

In 2003 nam Dong Hoon Van Uytsel de muzikale leiding over van Luc, met een kleine kern van een 
14-tal zangers.  Sindsdien is het ensemble weer aangegroeid tot kamerkoorsterkte.  In december 
2009 gaven we twee uitverkochte concerten met polyfone muziek uit de tijd van Rogier Van der 
Weyden. Sinds januari 2010 dirigeert Simon Van Damme het koor.  Ook al betekent Florilegium 
letterlijk "bloemlezing", toch streeft het ensemble naar een samenhangende programmatie: het 
samen uitvoeren van verschillende werken vormt liefst een meerwaarde voor koor en luisteraars. 

Met gemiddeld twee concertprogramma's per jaar vindt Florilegium de ruimte om in een ontspannen 
sfeer te repeteren, maar met aandacht voor muzikaliteit, detail en afwerking.  Als liefhebbersgroep 
blijft het ensemble constant bouwen aan koorkwaliteit: repertoire, samenklank en individuele 
zangtechniek.  Dit evenwel zonder haar grootste rijkdom op te geven: Florilegium is een groep van 
vrienden, ook buiten de wekelijkse repetitie in Kessel-Lo en vergaderingen in stamcafé Tempo  

Dit is wat er in ons laatste programmaboekje stond: 

Het vocaal ensemble Florilegium ontstond in 1981. Florilegium heeft in zijn 30-jarig bestaan alle 
muziekstijlen van polyfonie tot de 20e eeuw al verkend en daarmee zijn naam waargemaakt:  
Florilegium betekent letterlijk bloemlezing. Toch streeft het koor naar een samenhangende 
programmatie met een meerwaarde voor koor en luisteraars. Sinds 2010 is Simon Van Damme 
dirigent.   

Met gemiddeld twee concertprogramma's per jaar vindt Florilegium de ruimte om in een ontspannen 
sfeer te repeteren, maar met aandacht voor muzikaliteit, detail en afwerking. Als liefhebbersgroep 
bouwt het ensemble constant aan koorkwaliteit: repertoire, samenklank en individuele zangtechniek. 

Dit echter zonder haar grootste rijkdom op te geven: Florilegium is een groep van vrienden.  

 

 

 

 


