Kort verslag bestuursvergadering Florilegium, 9-2-2012
Aanwezig: Fried Buelens, Dirk Verstreken, Bart Wouters, Rita Kindermans, Sim Van Damme, iris Steen
Te gast: Piet Swerts, Lies Daenen (kerkbestuur Sint Michielskerk)
1. Concert
a. Afspraken voor concerten, zie draaiboek
b. Koorcoaching heeft Fried aangevraagd bij Koor & Stem
c. Overige afspraken
i. Rita zorgt voor de maskers
ii. Simon regelt afspraken met dansers
iii. Fried regelt verzekering
2. Initiatieven stad Leuven
a. beursvloer 1 maart – hebben we niet nodig.
b. Optreden in gevangenis – dr stad vraagt verenigingen of ze eens gratis wilen
optreden in de gevangenis. We vinden dat een goed idee en laten Lieve Grymonprez
weten dat we beschikbaar zijn.
3. Mededelingen / administratie
a. Aansluiting Koor en Stem heeft Paul in orde gebracht
b. De subsidieaanvraag voor de provincie wordt ondertekend en verstuurd.
4. Verdere plannen voor dit jaar en volgend jaar
a. Opluisteren mis Sint Michielskerk 1 juli 2012
b. Requiemprogramma in de kerk van park met eventueel rondleiding in het museum
voor Religieuze Kunst Parkabdij rond 11 november 2012
c. Klein kerstconcert voor basisschool De Ark vanwege hun 100-jarig bestaan
d. Passieprogramma voorjaar 2013
e. Mis van Pite Swerts in de Sint Micheilskerk voorjaar/zomer 2013
5. Afspraken met Sint Michielskerk en Piet Swerts
a. De afspraak voor het opluisteren van mis 10 2012 wordt vastgelegd op 1 juli (zie
hierboven).
b. Iedereen waardeert het initiatief van Jacques om Piet Swerts te vragen een mis te
componeren, die we ten gehore kunnen brengen in de Sint Michielskerk. Er zijn
diverse mogelijkheden. Lies Daenen vraagt of Piet Swerts kan inspelen op het thema
vrede, dat de Sint Michielsparochie sterk accentueert. De mogelijkheid van
orgelbegeleiding wordt overwogen, maar we zouden de mis graag op ons repertoire
houden en ook zonder begeleiding willen kunnen uitvoeren. Het is vooral van belang
de wensen van Jacques te volgen, die een eenvoudige mis wenst. Piet componeert
de mis dit voorjaar, anders past het niet in zijn planning. We houden contact met
elkaar over het project.

