
 

Kessel-Lo, maandag 15 september 2014 
 

Verslag van beheersvergadering van donderdag 11 september 2014 

Aanwezigen: Fried Buelens, Simon Van Damme, Iris Steen, Inge Gordon, Dirk Verstreken 
 

1. Organisatie concert 27-9 in kapel Kadoc 

Dirk maakt inkomkaartjes. Het is niet nodig dat leden op voorhand kaartjes krijgen, 
we verkopen ze vooral via de website. Wie kaartjes wil hebben, krijgt ze uiteraard.  

Iris vraagt koorleden twee mensen te voorzien aan de kassa (geen koorleden zelf) 

Iris regelt met Kadoc: 

• Opstelling 
• Geluidscheck op zaterdag om 18.30 u 
• Eventueel receptie (als dat mag) 

We vragen Bart een programmaoverzicht te maken (is gebeurd) 

Piet Swerts licht zijn werk toe, Simon licht de andere werken toe tijdens het concert 

Iris bezorgt Kadoc vrijkaarten voor het concert. 

2. Ruilbeurs voor verenigingen, georganiseerd door de stad op 25 september 2014 
(http://ontmoeting2.weebly.com/)   

We vinden dit een sympathiek idee, maar de avond valt samen met onze generale 
repetitie. We pakken het idee wel op: Inge vraagt aan Canzonetta of zij ons willen 
helpen bij de kassa en receptie als wij een concert hebben, wij doen dan hetzelfde 
voor  hen. Iris laat de stad weten dat we niet komen, maar het wel een leuk idee 
vinden. 

3. Kerstzangen in de straten van Leuven op zondag 21 december van 14 tot 17 uur 

We doen mee als er genoeg koorleden beschikbaar zijn; Het levert de kas 300 € op. 
(Er zijn inderdaad genoeg mensen, we hebben ons aangemeld).  

4. Concert Brugge van 7 december 2014: 

Simon heeft ons Bachconcert van december verkocht aan Brugge. We voeren het 
concert dus uit op zaterdagavond 6-12 (in Leuven) en zondagnamiddag 7-12 (tijdstip 
nog te bepalen) in hof Bladelin (http://curavzw.be/bladelin---historiek.php); meer 
info volgt. 

5. Koorweekend van 25 tot 26 oktober 2014 

• Fried stuurt een doodle rond.  
• Inge organiseert een free podium op zaterdag avond 
• Iris vraagt Jacques gegevens van pastoor om afspraken te maken 
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• Fried regelt subsidie van Koor en Stem voor koor coaching 
• Plannen we op zondagnamiddag nog een activiteit? 

6. Planning 2015 

• Voorjaar (half mei): een programma met romantische muziek, Simon heeft al 
ideeën. Fried vraagt de Romaanse Poort. Zodra het programma rond is, proberen 
we het te verkopen aan Sint-Genesius-Rode. 

• Zomer (juni) – mis in Sint-Michiel; iris neemt er contact over op. 
• Najaar – Iets met Alamire – we kunnen hierbij aansluiten bij het project van de 

Alamire Foundation 
 
Info van de Alamire Foundation hierover:  
 
Het project 'Petrus Alamire' gaat in de zomer van 2015 van start in Antwerpen 
met een digitale tentoonstelling, een muziekfestival en een internationaal 
congres. Nadien gaat het project (vnl. de tentoonstelling) rondreizen om in 
2017 terug naar Vlaanderen (Leuven) te komen.  De muziek uit de 
handschriften staat in dit project centraal. We willen het project zo breed 
mogelijk uitdragen en niet beperken tot de professionele gezelschappen, de 
wetenschappers en de kenners. Iedereen, jong en oud, kenner of niet-kenner, 
willen we op de ene of andere manier in aanraking brengen met deze 
intrigerende figuur en met de rijkdom van de muziek die hij heeft nagelaten. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Fried Buelens 
Voorzitter 
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