Op 22 en 23 november 2014 zal u in de St.-Romboutskathedraal ondergedompeld
worden in een intense beleving rond het thema ‘Mechelen in WO I’.
Rotary Club Mechelen Opsinjoor organiseert dan een muzikaal, visueel
maar vooral een nooit gezien en gehoord project.
Dit wordt naar voor gebracht door Geert Clerbout (schrijver van ‘Oorlog aan de
Dijle’) in samenwerking met het vocaal ensemble Cantus Amici en het orkest
Chapelle de Lorraine. Zorgvuldig gekozen teksten zullen door Fernand Verreth
worden voorgedragen, begeleid door uittreksels uit verschillende requiems van
componisten zoals Mozart, Webber, Rutter en Brahms.
Visueel wordt deze opvoering ondersteund met uniek fotomateriaal en
authentieke beelden van zo’n 100 jaar geleden.
U zal dus, in het grijze licht van WO I, kunnen zien en voelen wat de ‘Oorlog aan
de Dijle’ voor Mechelen en zijn inwoners heeft betekend.

Rotary Club Mechelen Opsinjoor
Officiële erkenning 17/08/1994
Keure uitreiking 22/04/1995

Voorzitter 2014-2015: Wim Van den Brande
Mechelen, 21 april 2014

Geachte mevrouw
Geachte heer

Rotary Club Mechelen Opsinjoor
•

zoekt en selecteert waardevolle initiatieven en projecten (zie verder) die ten goede komen aan anderen, los
van enige levensbeschouwelijke opvatting, zonder vorm van belangenvermenging of vooringenomenheid.

•

biedt financiële en/of materiële steun aan grondig gescreende projecten en volgt ze op in hun werking

Misschien wenst u deel uit te maken van de groep bedrijven die samen met Rotary Club Mechelen Opsinjoor
deze initiatieven steunt.
Om de projecten te ondersteunen, organiseert Rotary Club Mechelen Opsinjoor op 22 en 23 november 2014 een
audiovisuele happening in de Sint Romboutskathedraal: Requiem Oorlog aan de Dijle, in samenwerking met:
•

het Mechelse koor CantusAmici

•

het orkest Chapelle de Lorraine

Rotary Club Mechelen Opsinjoor biedt uw bedrijf de gelegenheid om cliënten uit te nodigen voor dit uniek
gebeuren in een VIP-formule. Verder in dit bundel vindt u meer informatie.
Ik dank u voor de interesse en hoop u te verwelkomen als muziekliefhebber op 23 november.

Met vriendelijke groeten,

Wim Van den Brande

Voorzitter Rotary Club Mechelen Opsinjoor
2014 - 2015

Rotary Club Mechelen Opsinjoor
Officiële erkenning 17/08/1994
Keure uitreiking 22/04/1995

Voorzitter 2014-2015: Wim Van den Brande
Mechelen, 21 april 2014

Wat is Rotary ?
Rotary is de oudste serviceclub ter wereld.
Zij stelt zich onbaatzuchtig ten dienste van de medemens.
Rotariërs doen dit door hun beroep correct uit te oefenen, door dienstbaar te zijn, door wereldwijd vriendschapsbanden uit te bouwen en door projecten te steunen in hun eigen leefgemeenschap, in hun eigen streek, maar ook elders in de wereld.
Rotary telt ruim 1,21 miljoen leden in meer dan 200 landen over de hele wereld.
Alle rotariërs zijn met elkaar verbonden door eenzelfde ideaal: “Dienen Eerst”

Wie is Rotary Club Mechelen Opsinjoor ?
LEDEN
Geert Baestaens° Peter Brems ° Francis De Becker ° Anne De Cock ° Christine Decraene °Luc Decraene °
Roger De Potter ° Wim Doms ° Luc Frans ° David Goris °Jan Hendrickx (erelid) ° Daniël Kygnée ° Jelmen
Lombaerts ° Yves Michiels ° Marina Lenaerts ° Roger Leyman ° Carl Mariën ° Marc Perdieus °Joke Peeters
° Koen Roelens° David Saeys ° Otty Simonis ° Paul Smits ° Dominique Truyen° Chris Van Belleghem °
Wim Van den Brande ° Hilde Van de Mosselaer ° Mark Van Linden ° Gunter Van Lent ° Karl Verhoeven °
Vicky Willaert ° Paul Willems ° Filip Robyns ° Patrick Kimpen

Wat heeft Rotary Club Mechelen Opsinjoor al gerealiseerd ?
Sinds 1994 heeft Rotary Club Mechelen Opsinjoor reeds voor meer dan 400.000 euro kunnen besteden,
onder meer aan:
Cliniclowns - De Sleutel - Mini-Ondernemingen - Zon - Habbekrats - Oikonde - Kosovo - Father Bath Matching Grant SISP India - Maya Kinderen (Hulpcomité Guatemala) - Kinross Houses - Kaos Parent Rent
- Sint-Janshof - De Maretak - Natuurpunt - Merlijn - Eureka - Kinderkankerfonds - Licht en Liefde - ‘t Atelier Bu.L.O Den Anker - BiaM ( Beroepen informatie avond Mechelen ) - De Kade (Spermalie ) Brugge Hospital without Frontiers - Oral History - SOS Hulpbetoon - De Keeting - Nederlands voor doven en
slechthorenden - Roparun -Werkgroep Integratie vluchtelingen - Lokaal Steunpunt Vrijwilligers - Polio –
Home Marjorie – Sint Vincentius – De Lage Drempel - De Sprankel - Den8vlinder - Memisa/ -Budjala Villa Clementina - De Beemden - ...
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Rotary Club Mechelen Opsinjoor presenteert:
Het koor CantusAmici uit Mechelen
met het orkest Chapelle de Lorraine
o.l.v. Urbain Van Asch
in een audiovisueel gebeuren rond het thema
“Mechelen in Wereldoorlog I”

Oorlog aan de Dijle
Programma:
•

Doorlopende projectie van origineel en uniek beeldmateriaal uit de periode 1914-1918

•

Voordracht van originele teksten, getuigenissen en verslaggeving uit de jaren 1914-1918
voorgedragen door Fernand Verreth

•

Dit alles afgewisseld met illustratieve muziek:
Requiem van Fauré:
Requiem aeternam + Kyrie
Requiem van Mozart
Dies irae
Rex tremendae
Kyrie
Requiem van Rutter:
Out of the deep (t. Psalm 130)
The Lord is my sheperd
Ein Deutsches Requiem, Brahms
Denn alles Fleisch
Wie lieblich sind deine Wohnungen
Requiem van Andrew Lloyd-Webber
Pie Jesu

Zondag 23 november 2014, Sint Romboutskathedraal te Mechelen om 16u
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Business Seats Sint-Romboutskathedraal + VIP arrangement Minderbroederkerk
•

Gereserveerde parking bij pakketaankoop van tickets

•

Gepersonaliseerde ontvangst in de Minderbroederskerk
(recht tegenover de kathedraal) vanaf 14u30

•

Ontvangst met aperitief en hapjes

•

Om 15u15 uiteenzetting door Geert Clerbout rond het thema “Oorlog aan de Dijle”

•

Programmaboekje met vermelding van uw bedrijf

•

Vertoon van logo op groot scherm

•

Gereserveerde eerste rang plaatsen in de kathedraal

•

Om 16 u aanvang van het concert

•

Omstreeks 18u, na het concert “Mess van de Officieren”,
een uitgebreid buffet in de Minderbroederskerk

•

20u Einde

Wij bieden u verschillende pakketten aan:
Pakket A: 10 VIP-tickets
5 parkeerplaatsen
1
/2 pagina advertentie in
programmaboekje
Logo- en naamvermelding
op groot scherm

Prijs voor het pakket:
750 euro

Pakket B: 25 VIP-tickets
13 parkeerplaatsen
1 pagina advertentie in

Pakket C: 50 VIP-tickets
26 parkeerplaatsen
1 pagina advertentie in

programmaboekje
programmaboekje
Logo- en naamvermelding op Logo- en naamvermelding op
groot scherm
groot scherm

Prijs voor het pakket:
1750 euro

Prijs voor het pakket:
3250 euro

Individuele VIP-tickets zonder parkeerplaats: 85 euro
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Professionele topmuzikanten
Concertmeester Bert Van Laethem werkt samen met op-en-top professionele muzikanten. Dat is een kern van vijftien
strijkers, met indien gewenst een vaste groep blazers en slagwerk. De meesten van hen zijn ook actief in conservatoria of
muziekacademies, waarbij hun enthousiasme en zin voor muzikaal detail hen samenbrengt.
Muziek op hedendaagse instrumenten
Inspiratie haalt het kamerorkest uit de Barok en Klassieke periode van de 18e eeuw tot de stijlperiodes in de 20ste eeuw. U
geniet van Händel, Vivaldi, of Brahms gespeeld op hedendaagse instrumenten. Of u laat zich meeslepen op ontdekkingsreis
van eigentijdse werken van topcomponisten of gastdirigenten, zoals Etienne Siebens, Johan Duyck of de Zwitser Philippe
Huttenlocher.
Chapelle de Lorraine werkt met pure vakmensen die een ongelooflijke passie voor muziek koesteren. Elk concert ervaren zij
als een uitdaging om ieder oeuvre tot de laatste noot subtiel af te werken.
Kamerorkest Chapelle de Lorraine raakt net die muzikale snaar om uw concert te onderscheiden. Precies zoals u het wenst.

de stijlperiodes in de 20ste eeuw. U
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Vocaal ensemble CantusAmici Mechelen
CantusAmici werd opgericht in 2008 door een groep
enthousiaste en ervaren koorfanaten die naast hun drukke
professionele bezigheden toch nog koorzang willen blijven
beoefenen. In de benaming werd bewust geopteerd voor het
woord Amici omdat vele van de zangers elkaar lange tijd
kennen en vaak ook samen gezongen hebben in koor.
Vriendschap en koorzingen zijn aldus verstrengeld tot een
gemotiveerd geheel.
CantusAmici is wat men noemt een projectkoor. De artistieke
leiding kiest bepaalde projecten, en in die bepalen de
samenstelling van de groep en de frequenties en timing van de
repetities.
In zijn relatief korte bestaan wist CantusAmici toch al een indrukwekkend parcours af te leggen.
In 2010 een eerste groot concert met het Mechels kamerorkest: Barok aan de Dijle. Een selectie van gekende en
minder gekende koorwerken uit de Barok van Bach, Purcell, Charpentier, Vivaldi en Händel.
Op 27 november 2011 zongen we in de tot de nok gevulde Sint-Romboutskathedraal Mozarts Requiem onder leiding
van onze dirigent Urbain Van Asch, samen met “La Passione” uit Lier, en Lies Vandewege, Inez Carsauw, Lorenzo
Caróla en Joris Derder als solisten. Het zal Rotary Opsinjoor niet berouwen dat ze dit georganiseerd hebben, want het
applaus aan het einde was lang en nadrukkelijk.
In de lente van dit 2012 maakte CantusAmici, weerom onder leiding van Urbain Van Asch en met Wannes
Vanderhoeven als organist, opnamen voor een cd getiteld Blijf mij nabij. Het zijn Liederen voor de uitvaart (de
ondertitel van de cd), die werden aangevuld met oudere opnamen door de “Mechelse Liedertafel” (eveneens onder
leiding van Urbain Van Asch) van de Gregoriaanse gezangen van de Requiem-mis. Volgens ’t Pallieterke “is zo een cd
meer dan welkom en kan [hij] bijdragen tot een heropleving van een waardevol afscheid.” En Kerk en Leven schreef:
“Cantus Amici zingt met overtuiging en is erin geslaagd om een wel doordachte bloemlezing van mooie religieuze
muziek samen te stellen.” Ook voor dit project geldt dus dat de sponsors, het ANV en de Marnixring Gaston
Feremans, hun steun niet zullen betreuren.
Het jaar 2012 werd afgesloten met een kerstconcert in de stemmige Sint-Janskerk. Hoofdbrok was de Derde
kerstliedsuite van Robert Casteels. Een verzameling van 15 kerstliederen met begeleiding van een
houtblazerskwintet, harp en slagwerk. Het programma werd vervolledigd met werken van Jan Pietersz Sweelinck,
Rudy Tas en Michael Bojesen.
In het voorjaar van 2013 werkten wij mee aan de Cd Zingen in Mei, een initiatief van de Hanswijkparochie bij
gelegenheid van de jubelprocessie en cavalcade en zongen we een Palmauditie in Puivelde waar het gregoriaans van
de Passie–
en Paastijd
ruimschoots aan bod kwam.
Officiële
erkenning
17/08/1994
Keure
22/04/1995
Op 19uitreiking
oktober bereikte
het koor een nieuw hoogtepunt met het O die Frauen!, een concert met profane romantische
Voorzitter
2014-2015
Wim Van
den Brande
muziek in de
Stadsschouwburg
van Mechelen.
We werden op piano begeleid door Stefaan Desmet en Wannes
Vanderhoeven. De commentaren waren unaniem lovend.
Het jaar 2013 werd afgesloten met een gesmaakt kerstconcert in de stemmige Sint-Antoniuskerk in Brasschaat, i een
organisatie van Marnixring Voorkempen Pater Stracke.
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Urbain Van Asch
Als dirigent met meer dan 50 jaar ervaring dirigeerde hij alle soorten koren, groot en
klein, mannenkoor, kinder- en jeugdkoor, gemengd koor en kamerkoor. Samen een
tiental koren dirigeerde hij als vaste dirigent. Drie daarvan richtte hij mee op.
Talloze concerten in binnen- en buitenland en meerdere plaat- en cd-opnamen boden
de gelegenheid om een uitgebreid repertoire te bestuderen en uit te voeren. Zo lag hij
mee aan de basis van de revival van de muziek van Jules Van Nuffel met enkele
opmerkelijke concerten in 1978 en 1983 in Mechelen, Hoboken en Oostende.
Ook het grote repertoire verkende hij met o.m. het Requiem van Mozart, Brahms,
Fauré en Rutter. Zijn voorkeur voor romantische muziek kon hij uitleven in de
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organisatie van Marnixring Voorkempen Pater Stracke.
Urbain Van Asch
Als dirigent met meer dan 50 jaar ervaring dirigeerde hij alle soorten koren, groot en
klein, mannenkoor, kinder- en jeugdkoor, gemengd koor en kamerkoor. Samen een
tiental koren dirigeerde hij als vaste dirigent. Drie daarvan richtte hij mee op.
Talloze concerten in binnen- en buitenland en meerdere plaat- en cd-opnamen boden
de gelegenheid om een uitgebreid repertoire te bestuderen en uit te voeren. Zo lag hij
mee aan de basis van de revival van de muziek van Jules Van Nuffel met enkele
opmerkelijke concerten in 1978 en 1983 in Mechelen, Hoboken en Oostende.
Ook het grote repertoire verkende hij met o.m. het Requiem van Mozart, Brahms,
Fauré en Rutter. Zijn voorkeur voor romantische muziek kon hij uitleven in de
uitvoering van de grote psalmen van Mendelssohn, Bramhs en Schubert. Maar ook het
hedendaagse repertoire werd niet vergeten. Diverse componisten zoals o.m. Vic Nees,
Raymond Schroyens en Jan Van de Roost droegen werken aan hem op.
Naast deze vaste koren werkt hij als koorconsulent en koorcoach binnen de Korenorganisatie Koor&Stem. En krijgt
aldus de kans om bij diverse koren zijn ervaring en kennis door te geven. Hij was tevens voorzitter van de
Koorfederatie Vlaanderen (voorloper van Koor&Stem) en voorzitter van de Provinciale Afdeling Vlaams-Brabant.
Sinds de oprichting is hij bestuurder van Koor&Stem. Als voorzitter van de vzw Stemonderzoek Theodora Versteegh –
in het leven geroepen door Lucie Frateur – kon hij een bijdrage leveren aan het wetenschappelijk onderzoek en
gebruik van de stem.
Als zanger in het toenmalige radiokoor o.l.v. Jan Van Bouwel en later Vic Nees en in het koor van de
Muntschouwburg kwam hij in contact met diverse dirigenten. Dat ook heeft bijgedragen aan zijn vorming en kennis.
Gedurende 35 jaar was hij organist aan de St.-Katelijnekerk in Mechelen, in een tijd dat het Gregoriaans nog frequent
werd gezongen. De zes jaren die hij als knaap meezong in het vermaarde St.-Romboutskoor vormden een stevige
basis voor zijn belangstelling en beoefening van het Gregoriaans.
Reeds meer dan 30 jaar is hij jurylid in verschillende koorwedstrijden en tornooien. Zo o.m. bij de . Provinciale
koortornooien van West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Duitstalig België. Verder was hij jurylid bij de
drie eerste sessies van de koorwedstrijd “Koor van het Jaar” en bij twee sessies van de Internationale Koorwedstrijd
van Vlaanderen in Maasmechelen.
Vele buitenlandse concertreizen en de vele internationale contacten met de Europese koorwereld die daaruit
voortvloeiden, zouden uiteindelijk leiden tot het voorzitterschap van de muziekcommissie van de Europese
koorfederatie AGEC (Arbeitsgemeinschaft Europäischer Chorverbände). Gedurende 7 jaar kreeg hij zo de kans om het
Europese koorleven van dichtbij mee te maken en mee vorm te geven. Niet alleen kon hij zo vele koren beluisteren
maar kreeg hij ook de kans om zelf workshops te geven. Recent nog in Hongarije en Servië waar de Vlaamse
koormuziek in de schijnwerper werd geplaatst. Voor velen een eerste kennismaking.
Momenteel is hij dirigent van het Gemengd Koor De Gagel uit Herentals en CantusAmici uit Mechelen.
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