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Voorwoord

Aan het begin van ons splinternieuw werkjaar verwelkomen we onze nieuwe dirigent Floris Lammens.

Floris zal ons leiden doorheen de noten van onze partituren, de kruisen en mols. Gedreven in de muziek,

vooral instrumentaal, heeft muziek voor hem weinig geheimen meer. Of misschien voelt hij de geheimen

juist beter aan...

Nadat Kathleen ons meer dan 5 jaar heeft gedirigeerd, ons fantastisch op weg heeft gezet om onze stem

te gebruiken en stemtechnieken heeft bijgebracht, komt er voor haar een tijd om verdere horizonten af

te tasten.

Kathleen, ongelooflijk bedankt om samen met ons op het muzikale pad te zijn meegegaan. Bedankt dat

we nog steeds op jou beroep mogen doen alswe'in de patatten zitten'.

We hopen dat jouw toekomst er muzikaal mooi uit zal zien en we zien elkaar nog weer.

Floris, welkom in onze groep. Je zal bij ons een familiegevoel ervaren en een groep zangers die (bijna)

voor elkaar door het vuur gaan.

We kijken ernaar uit om er opnieuw in te vliegen met de uitdaging van een concert in de lente als afslui-

ter van ons 50-jarig bestaan en een reis als afsluiter van het werkjaar.

Uiteraard verwachten we van jou nog meer uitleg in een volgende editie.

lf we sing a song together
We can make the world a little better...
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Kalender

Verwittigi ng afwezigheid
Zo Iang mogelijk op voorhand verwittigen bij Marijke wanneer je afwezig zal zijn. Enkel zo kan er
rekening mee gehouden worden tijdens repetities. (Ziek word je uiteraard geen weken op voorhand...)

Marijke
marijke.vandommelen @scarlet.be
De dag zelf: 0495 45 65 85

Wanneer Wat Uur

Zaterdag
22110/t}t6

Koordag lnfo volgt

Vrijdag
7!/t7/20t6
Zaterdag
24112120]16

kerstviering 20u00 inzingen, ('t Vokaal) concert 20u30
gevolgd door mis.

Zondag
25/1212076

kerstviering lmmaculata

vrijdag
2011.12rJ17

kooretentje lnfo volgt

zondag

22/L/20L7
St Antoniusviering (beperkte

sroep)
10u00 inzingen boven SA, mis om 10u30

Zondag
914120t7

Palmzondag 10u00 inzingen (boven )mis om 10u30

Donderdag
L3/4/20t7

Witte Donderdag 19u30 inzingen, mis om 20u00

Zaterdag
751412017

Paaszaterdag 19u30 inzingen, mis om 20u00

Zondag

t6/4/20t7
Paasviering lmmaculata

Zondag
?ol4Do17

Concert samen met Neretva

Zondag
2s/6/20t7

Basiliekviering 10u00 inzingen, mis om 10u30

vrijdagT/7/2077 -
Dinsdas l1l7l2017

Concertreis
Oostenriik

Zaterdag 2/09/2017 -

Zondas3/09/2017
Braderij Heel het weekend



Levensloop 2016

Op 8 en 9 oktober organlseert de Stichting tegen kanker de derde editie van Levensloop Edegem.

Levensloop is een 24 uur durend solidariteitsevent waarbij teams elkaar aflossen bij het lopen of

wandelen in het Fort 5. De ziekte kanker staat centraal op alle mogelijke manieren. We vieren het leven

en we strijden tegen de ziekte gedurende24uur, in een warme sfeervan solidariteit. De vechters,

mensen die kanker hebben of hebben gehad, zijn de eregasten.

Dit jaar is het thema: gevaren van overmatige UV bestraling.

Als koor willen we graag aan dit event meewerken.
Stap je graag mee? Schrijf je in op www.levensloop.be/edeqem

Ons team heet Basilicakoor en co.

lnschrijven kost 10 euro, natuurlijk volledig voor het goede doel.
lnschrijven kan ook via Gert natuurlijk.
Wil je ons liever geldelijk steunen, dat kan ook. Even vragen aan Gert (0497 1227 80\.

Die 24 uur zullen we o.a. soep verkopen. Kom dus zeker langs!

We proberen ons team 24 uur non stop te laten wandelen. Geefje voorkeur uur op aan Gert, zij stelt

een lijst op. (de nachtelijke uren zijn feeëriek omdat het parcours dan verlicht wordt met lichtzakjes)

Chris zal lichtzakjes aanbieden na de repetitie aan 5 euro per stuk. Deze krijgen dan ons koorlogo

opgeplakt zodat we zichtbaar zijn tijdens de wandeling.

Programma: 8 oktober 16u: openingsceremonie

20u: kaarsenceremonie

9 oktober 16u: slotceremonie

Doorlopend optredens, initiaties, randanimatie, activiteiten voor de vechters, kans om je huid te laten

testen.
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Kurt Defrancq in'Met de mantelder liefde'

Vorig jaar leerden wij Kurt Defrancq kennen als de gedreven verteller van 'Onvoltooid Landschap'.

Zonder twijfel leverde hij met zijn inzet een grote bijdrage tot het welslagen en succes hiervan.

Erverscheen een artikel over hem in Maczima, hettijdschriftvan ZiekenzorgCM (nieuwe naam vanaf

september: Samana). Hierin lezen we welke nieuwe uitdaging hij aanging.

Knokke-Heist heeft een project op poten gezet waarbij een jaar lang rond mantelzorg wordt gewerkt.

Hiermee wil men (potentiële) mantelzorgers sensibiliseren en informeren over de bestaande hulp- en

dienstverlening. Als orgelpunt wilden ze een toneelvoorstelling rond dit diepmenselijk thema en

daarvoor werd Kurt Defrancq aangesproken. Hij kreeg volledig vrij spel om iets in elkaar te steken. Hij

moest dus studiewerk doen en op zoek gaan naar de juiste medewerkers. Hij koos voor de hem reeds

bekende Nederlandse regisseur Vincent van den Elshout, die heel wat ervaring bleek te hebben met

mantelzorg.
Het resultaat van al dat werk werd een heel aangrijpende monoloog. Kurt speelt daarin 2 personages:

vader Louis die ziek is en thuis verzorgd wordt en zijn zoon Kobe. Kobe die zelfvrouw en kinderen heeft

trekt daarvoor bij zijn vader in. Zo heeft hij nauwelijks nog ruimte om zelf vader of partner te zijn. Maar

hij wil ook zijn vader niet in de steek laten en moet oppassen dat hij zichzelf niet verwaarloost.

Daarnaast leidt de situatie tot zeer intieme gesprekken tussen vader en zoon, aangezien de vader

openhartiger en zachter wordt. ln het stuk zit er ook een flinke scheut humor en herkenbaarheid, en er

komt een hele cocktail van emoties aan bod. Het grijpt wel naar de keel en het publiek wordt nauw

betrokken bij alles wat er gebeurt.

Het toneelstuk kreeg de naam: 'Met de mantel der liefde'. De uitdrukking is ons bekend als het

oogluikend toestaan van foutjes en misstappen. Hier gaat het over heel wat meer: mantelzorgeÍs nemen

hun naaste onvoorwaardelijk onder hun liefdevolle vleugels.

Kurt Defrancq toert met deze pakkende theatervoorsteling door Vlaanderen sinds 26 mei en tot 5

november. Op woensdag 28 september is hij om 19.30u te zien in de kapel van Altena, Antwerpse

Steenweg 79, Kontich. Dit valt echter samen met onze repetitie. Er is in de regio Antwerpen wel nog een

voorstelling op zaterdag 1 oktober om 14.30u in zaal Kadans, Achter d'Hoven 15,2990 Wuustwezel.

lnschrijven kan via mantelzorq.antwerpen@cm.be tel.O3/22L 95 70. Wie graag naar het optreden van

zaterdagnamiddag in Wuustwezel gaat, kan lvo en mijzelf telefonisch verwittigen (03/ 288 58 54). Een

mailtje kan ook. Dan zouden wij voor de groep reserveren, zodat we samen kunnen zitfen. Dit dient dan

wel te gebeuren vóór t4 september.
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Papoutsakia (Griekse gevulde aubergines)

lngrediënten voor 4 personen

. 2 grote aubergines

. sap van L citroen

. 500 gram mager lamsgehakt

. 2 uien

. 1 fijngesnipperd teentje knoflook

. 2 eieren

. 3 el paneermeel

. 2 el fijngehakte peterselie

. 2 el tomatenpuree

. 4 el geraspte Parmezaanse kaas

. olijfolie

. zout en peper

Voorbereiding

De aubergines in de lengte halveren en van de zaden ontdoen, een beetje uithollen en met citroensap
besprenkelen (tegen het verkleuren).

Bereidingswijze

Het lamsgehakt met de fijngesnipperde uien, de knoflook, de eieren, het paneermeel, de peterselie en

de tomatenpuree goed vermengen, op smaak brengen met zout en peper en wat van het auberginevlees
erbij doen, Met dit mengsel de aubergines vullen en met geraspte kaas bestrooien. Een scheut olijfolie in

een ovenschaal gieten en de aubergines erin leggen. ln de voorverwarmde oven van 180"C ca. 40

minuten bakken.

Serveertips

Serveren met gekookte rijst.

-5-



Stemvorming

Stemvorming

lk geef een vervolg van de cursus van Jan. Wie de Vokaaltjes bijhoudt, verzamelt zo een heerlijke cursus stemvorminS.

Ontspanning:

Laat je nekspieren los. Breng je rechterhand over het hoofd naar.ie linkeroor. Bíeng dan ie hoofd op je rechterschouder en

houd je linkerschouder laag, waardoor de nekspieren een beetie rekken. Doe dit met een langzame beweging en blijf 10 à 15

secondenindezehoudingzittenofstaan. Brengjehoofdlangzaamterugrecht.Doedezelfdeoefeningmetjelinkerarm.

Houding;

Vorige keer leerden we iets over een goeie, staande en zittende houding. Het gebruik van de bekkenbodemspieren helpt ons

hierbi.i, maar geeft ook veel energie. Ze vormen de basis van onze toonvorming (tonus.)

Sta per twee tegenover elkaar. Persoon A houdt de rechterarm horizontaal, ter hoogte van het borstbeen voor persoon B.

Persoon B legt beide handen op de arm van persoon A en drukt de arm naar beneden (persoon A mag weerstand bieden).

Hierbi.i voel je allebei een spierspanning in de onderbuik: de bekkenbodemspleren.

Ademhaling:

Denk dat je voorovergebogen op de bok van een koets zit, de ellebogen leunend op de bovenbenen. De koetsier is moe. Adem

rustig in en voel hoe je flanken ruimer worden. Adem uit met sl-51-sl-sl-sl-sl.

Ga rechtstaan. Adem uit terwijl je diep zucht en het lichaam helemaal voorover bui8t. Plaats je handen aan je flanken om je

ademhaling beter te controleren. Als je inademt, voel je je flanken mooi open komen. Bren8.,e lichaam enkele centímeters

opwaarts bij het uitademen. Herhaal de oefening tot je lichaam helemaal rechtop staat. Zorg ervoor dat je bij het inademen de

werking van het middenriftelkiens bewust voelt.

Ademsteun:

Doe alsofje Holle Bolle Gijs uit de Efteling bent die papier opzuigt. Terwijl je 'papier hier' zegt, moet.ie de klank ervaren in het

ronde holle lichaam van Holle Bolle Gijs. Keel en mondholte zijn zeer ruim.

Resonan6e:

Boots sirenes na, begin hoot en eindig laa8.
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Ereleden

Andries - Capiteyns

Boon Marie-Therèse

Bouckaert

Breugelmans Bart

De Moor Anne

De Schamphelaere

Janssens Gert

Muyshondt - Geudens

Snyders - Van Dommelen

Van den Abeele - Vermeire

Van den KerkhofJan

Van de Moortel Mariette

Van Genechten - Torfs

Van Leemput - Proost

Redactie
Lies Snyders

Kontichstraat 90

2650 Edegem


