
Programma TOEKOER Festival Herkenrode 2013 

Buiten – Het Neerhof (Koer)      BLAUW 

Koninklijke Fanfare Eendracht      Eksel 

Concert op de kiosk. 

Fanfare :  

De geschiedenis van meer dan 110 jaar is verweven met de geschiedenis en gebeurtenissen 

uit de dorpsgemeenschap. Periodes van grote bloei en inzinkingen hebben elkaar opgevolgd. 

Telkens opnieuw hebben meer dan een eeuw lang muzikanten en bestuur gezorgd dat 

vandaag deze fanfare aantreedt als nationaal kampioen in uitmuntende afdeling. Vanaf 1979 

nam de KF “Eendracht” regelmatig deel aan de Fedekam kampioenschappen, en is daardoor 

uitgegroeid tot een goede fanfare met vooral veel jonge en enthousiaste muzikanten. Toen 

in 1978 Luc Beckers werd aangeworven als dirigent, is onder zijn impuls en met de steun van 

een jong en dynamisch bestuur een nieuwe richting ingeslagen. De fanfare nam regelmatig 

deel aan de Fedekam wedstrijden en behaalde uitstekende resultaten. Van 2de afdeling in 

1979 klom ze op tot Ere-afdeling in 1995. Bij de komst van Peter Cools in 1998 werd dit 

beleid verder gezet en behaalde ook hij opnieuw met deze muzikanten een prachtig 

resultaat, in Riemst in 1999 en een nationale titel in 2000. 

 

Percussion Feeling : 

In 1963 werd onze drumband opgericht om de fanfare te ondersteunen bij de optochten. Bij 

de komst van André Willems in 1973 werden de eerste percussie-instrumenten aangekocht . 

Naast de drumband, die op verschillende drumwedstrijden belangrijke titels behaalden, 

begon men steeds meer te werken aan de percussiesamenstelling. Dit resulteerde in de 80-

jaren in vele buitenlandse optredens met de groep. Onder leiding van de huidige dirigent, 

Luc Moors, evolueerde de drumband tijdens de jaren ’90 naar een dynamisch en 

gewaardeerd percussie-ensemble, dat mooie prijzen behaalde op o.m. het Europees 

Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt. De naam van dit ensemble werd ondertussen 

omgedoopt tot ‘Percussion Feeling’. In december 2010 werd Percussion Feeling nationaal 

kampioen in uitmuntende afdeling met 91%. Met een ritmische en melodische inbreng en 

een vijftiental jonge muzikanten brengt Percussion Feeling vandaag een repertoire van 

verschillende muziekgenres (rock, klassiek, jazz, funk ...).  



Buiten – Het Neerhof (Koer)      BLAUW 

Titel: Van Nooit en Nergens.       

door Meneer Zee        Kruibeke 

 

Meneer Zee verzint te plekke verhalen die nog nooit of nergens zijn verteld. Hij sprokkelt uit 

het publiek ideeën, personages of attributen om het verhaal mee in te kleuren en bespreekt 

met hen ook hoe het mag aflopen. 

Tekst & spel: Jan De Maeyer  

Duur:   15’ 

Wanneer:   volgens aankondiging 

 

Titel: De sterrenplukker  

door de Rederijkerskamer De Leliebloem KTV De Noordstar  Brussel 

Verdomme, mijn maag kleeft tegen mijn darmen en mijn buik zwaddert als een lege zak. 

Eten, eten.... Snuif die lekkere geuren, worst, gebraden gans, taart, Mezigue, Lord 

Hasticott...... Pluk de sterren in ruil voor wat eten. Niet blaffen Vaflochke, niet blaffen.... Ik 

laat je taartjes met rust. Markiezin ik wordt jouw poëet, maar geef me wat te eten. 

Of het verhaal van een arme dichter in een knotsgekke wereld. 

Tekst:  naar Michel De Gelderode in een bewerking van Luc Collin  

regie:   Luc Collin 

spel:   Bartel Bruyndonckx, Inge Collin, Maxim Marchant, Jan Wets, Luc Collin 

medewerkers: geluid: Gerry Hanegraas grime: Frank Mullaert kleedster: Monique Dehoedt 

Duur:   20’ 

Wanneer: volgens aankondiging. 



Buiten – Het Neerhof (Koer)       BLAUW 

Titel: Uit een doosje         

door Tal en Thee        Ramsel 

uit een doosje...     

... komt een deuntje  

... komt een kind  

... komen foto’s  

en een leven vliegt gezwind  

voor je neus  

*flits* 

voorbij  

iets bijzonders  

niemand zag het  

in dat doosje...  

zaten wij. 

Met ‘uit een doosje...’ brengt figurentheater Tal en Thee een belevingsvoorstelling zonder 

woorden. In een levensgrote kijkdoos blader je als toeschouwer door plaatjes, flarden en 

herinneringen uit een mensenleven. 

Iedere voorstelling is geschikt voor maximaal 10 toeschouwers. 

Concept en spel:  Maarten Van Aerschot  

Duur:    4’ 

Wanneer:  doorlopend om de 10’ 

 

Titel: Niets is alles 

door Astrid Clercx         Neerpelt 

Enkele hersenspinsels en gedachten die ik graag met u had gedeeld . 

Tekst:   Aidan Chambers 

Regie:   Martijn Gielen en Astrid Clercx  

Spel:    Astrid Clercx  

duur:   20’ 

Wanneer:  volgens aankondiging  

  



Buiten – Het Neerhof (Koer)       BLAUW 

Koninklijke Harmonie Ons Verlangen     Beverst  

Concert  

 

Het begon in 1910 met een kleine dorpsfanfare die "Ons Verlangen" werd genoemd.  

De heropstanding na de tweede wereldoorlog, in 1946, betekende de start van een 

bloeiperiode die de harmonie thans nog kent. In enkele jaren tijd groeide het korps uit tot 

honderd muzikanten. Tot op heden bleef het ledenaantal steeds rond de honderd 

schommelen. 

In 1953 werd de harmonie als eerst Limburgs korps geüniformeerd. Dit gebeurde bij de 

opluistering van de blijde intrede van Koning Boudewijn te Hasselt. Enkele jaren later startte 

"Ons Verlangen" als eerste met een vrouwelijk trommelkorps en tamboer-majoor. En in de 

jaren zestig zorgde de harmonie voor een unicum door een doedelzakkorps toe te voegen 

aan het geheel. 

Door de jaren heen is de Koninklijke harmonie "Ons Verlangen" van Beverst uitgegroeid tot 

een veel gevraagd all-round muziekkorps, dat zowel in binnen- als in buitenland waardering 

oogst door haar stijlvol en muzikaal optreden. Op haar palmares prijken meerdere successen 

in optochten, concerten, processies, taptoes, het opluisteren van internationale 

voetbalwedstrijden en in deelname aan het eigen dorpsleven. 

Ze presenteren een gloednieuwe show, die in première ging op de Wijnfeesten Mittelmosel 

in Bernkastel aan de Moezel. Met veel succes overigens !  

Ze brengen o.a. werk van Hardiman, Gershwin, Puccini, Santana, Chattaway. 

Wanneer:   om 18u 

 

  



Poortgebouw – zaal Van der Marck – 2de verdiep   ORANJE pijl 

Titel: Bangpatang         

door Jeugdtoneel Kaboekie studio 18+    Zonhoven 

 

Ben jij ook bang in het donker? 

Ik wel. Zeker in een vreemd huis,  

daar zijn altijd van die andere enge geluiden. 

Broer en Zusje logeren bij Nonkel Fons en tante Truus, 

in hun huisje op de hei. Het is er heel donker en stil. 

Je hoort er zoveel vreemde geluiden. 

Nonkel Fons is ook een rare, met heel grote handen en een harde stem. 

Tante Truus is zo’n kleffe. Ze wil je altijd knuffelen en kusjes geven. 

Als je bang bent maak je muziek of speel je spelletjes. 

In het schuurtje kan niemand je horen. Dat is een veilig plekje 

Maar wie is Buurtje? 

En wie maakt dat geluid als ze samen stil zijn? 

Kom maar kijken 

en al is het donker en stil en zijn er vreemde geluiden,  

je moet nergens bang voor zijn.  

Wij zijn ook niet bang. Meestal toch niet.  

Broer is groot en sterk. Meestal toch.  

Tekst:  eigen creatie  

regie:   Greta Dubois 

spel:   Evelien Morelle, Kasper De Sutter, Matisse Vanheeswyck, Martijn Gielen 

Duur:   30’ 

Wanneer:  om 14u30 en 16u  



Poortgebouw – zaal Van der Marck – 2de verdiep   ORANJE pijl 

Titel: Het kleine rijk        

door Michel Jamers       Hechtel 

Over een domme koning met drie dommere zonen…. 

Tekst:  Godfried Bomans  

spel:   Michel Jamers 

Duur:   10’ 

Wanneer:  om 15u15 en 16u45  

 

Titel: Verhalen met een kroontje      

door Marijke Goossens       Grobbendonk 

 

 

ER WAS EENS……Met deze magische woorden opent de sprookjespoort naar een wonderlijke 

wereld met koninklijke geheimen of de jacht op een ietsiepietsieklein koninklijk 

nachtkusje,…. over koninklijke grappen en betoverde kastelen. Beleef het mee op het 

magisch verteltapijt. Zet maar open die sprookjesoren! 

verteller: Marijke Goossens 

Duur:   20’ 

Wanneer:  om 15u30 en 17u  

 



Poortgebouw – zaal Conrad Von Nurenbergh – 2de verdiep   GELE pijl 

Titel: Muzikale poëzie. 

door Het Genootschap        Diepenbeek 

 

Poëzie van Vasalis, Adama van Scheltema, Hans Warren, Daan Zonderland, Judith Herzberg, 

Paul van Ostaijen, Schippers, Kristel Lemmens, Jan Hanlo e.a. begeleid door een accordeon. 

voordracht:  Godfried Kippers, Noël Marechal, Kristel Lemmens en Hilde Wouters 

muzikant: Mark Holsteens  

Duur:   20’ 

Wanneer:  om 14u30 en 17u30 

 

 

Titel: “Een bos vol verhalen”  

door C-LaVie        Edegem 

Een bos vol verhalen, vertellingen uit de eigen pen waar zowel volwassenen als kinderen van 

genieten   

  

Monoloog. 

Tekst & spel:  Eric cLaVie  

Duur:   25’ 

Wanneer:  om 15u en 16u30 

  



Poortgebouw – zaal Conrad Von Nurenbergh – 2de verdiep   GELE pijl 

Titel: Limburgse verhalen 

door Jef Janssen       Nieuwerkerken 

Een verhaal over het mijnverleden. 

verteller:  Jef Janssen 

Duur:   20’ 

Wanneer: om 15u30 en 17u  

 

 

Titel: Magic with dolls       

door vzw Appeltaart      Wuustwezel  

 

Een wasbeertje neemt deel aan een goochel act 

Tekst en spel:  Sus de Meyer 

Duur:   10’ 

Wanneer: om 16u en om 17u30 in Remacle Le Loup (groen – 2de verdiep)  

 



Poortgebouw – zaal Remacle Le Loup – 2de verdiep   GROENE pijl 

Titel: Vier verhalen. 

door Jos Lievens        Houthalen 

E.A.Poe “de langwerpige kist” : waarom neemt  de kunstenaar Wyatt een langwerpige kist 
mee in zijn kajuit bij de overvaart naar N.Y.? 
Boccaccio : Broeder Ajuin : spotverhaal met de relikwieënijver van een monnik 
Iers verhaal : hoe een misverstand een mijnwerkerszoon en een boerendochter, pas 
getrouwd,  aan de rand van de breuk bracht 
Vietnamees verhaal : hoe een oud-Vietnam-soldaat, getrouwd in USA, plots geconfronteerd 

wordt met een dochter die hij bij zijn Vietnamees liefje verwekt had 

Tekst:  E.A. Poe, Boccaccio, een Iers en Vietnamees verhaal  

verteller:  Jos Lievens 

Duur:   2 x 20’ 

Wanneer:  om 14u30 en 16u 

Titel: Hasselt èn ’t Hessels. 

door Monique Cox       Hasselt 

Gedichten en Hasseltse verhaaltjes in het Hasselts dialect. 

Tekst en vertellingen: Monique Cox   

Duur:    15’ 

Wanneer:   15u15 en 16u45  

Titel: Het lelijke jonge eendje        

door Sigrid Keunen       Brussel 

 

Vertelconcert met het verhaal het lelijke jonge eendje, voor altviool en stem. 

Bewerking en spel:  Sigrid Keunen  

Duur:    10’ 

Wanneer:   om 15u30 en 17u   



Poortgebouw – Herkenrodezaal  – zolder verdiep   ORANJE pijl 

Titel: Tussen d’oortjes       

door De Luisterlezer      Kessel-lo 

 

 

 

 

 

Niets lijkt wat het is. Korte heerlijke verhalen en een scheut poëzie nemen luisteraars mee 

naar fantastische werelden veraf en nabij, uit het leven gegrepen. Met kunst verteld, 

brengen ze veel luisterplezier. 

 

Voor + 3 jaar en familie of voor volwassenen, naargelang het publiek worden gepaste 

verhalen verteld. 

 

 

Tekst en vertelling:  Selle de Vos    

Duur:    10’ 

Wanneer:   om 14u30 en 16u en bij mooi weer ook tussendoor buiten.  

 

  



Poortgebouw – Herkenrodezaal  – zolder verdiep   ORANJE pijl 

Titel: kooroptreden 

door Manteliusensemble      Hasselt  

 

Het Manteliusensemble werd in augustus 1985 in Hasselt opgericht als een vzw. 

De naam van het koor herinnert aan één van de beroemdste zonen van Hasselt, namelijk de 

Hasseltse Augustijnenmonnik Jan Mantelius (1599 - 1676), een in zijn tijd internationaal 

gewaardeerd redenaarpredikant en de eerste geschiedschrijver van Hasselt. 

In de loop der jaren heeft het ensemble een aanzienlijke bekendheid en waardering 

verworven, zowel in binnen- als buitenland, en het gaat prat op een veelzijdig programma 

dat zowat alle genres en stijlperiodes omvat, met een voorliefde voor hedendaagse Vlaamse 

en Engelse Meesters. 

De man die het Manteliusensemle al sinds zijn oprichting muzikaal in goede banen leidt is 

Jos Cuppens 

Zij brengen: 

Als ick u vinde    Hubertus Waelrant  

Fair Phyllis     John Farmer  

A little pretty bonny lass   John Farmer  

Round about in a fair ring   John Bennet  

Drink to me only    Oude Engelse volkswijs  

My love is always here  A. Desplat, arr. Jos Cuppens 

You are the new day    Words and music : John David ; arr. Peter Knight  

And so it goes    Words and music : Billy Joel; arr. Bob Chilcott  

dirigent: Jos Cuppens   

Duur:   20’ 

Wanneer:  om 15u   



Poortgebouw – Herkenrodezaal  – zolder verdiep   ORANJE pijl 

Titel: kooroptreden 

door het Koninklijk Hasselts a cappella     Hasselt 

 

Samen zingen in koorverband is voor de leden van het Hasselts A Capellakoor een 

geliefkoosde hobby en dè muziekvorm waaraan ze veel vrije tijd besteden. 

Sinds de oprichting in 1945, onder de bezielende leiding van wijlen Jan Rouwet, kende het 

koor een rijke geschiedenis met optredens in binnen- en buitenland. 

In 1995 ontving het koor naar aanleiding van zijn 50-jarig bestaan de titel “Koninklijk”, titel 

die met waardigheid wordt gedragen. 

Sinds 1993 dirigeert Isabel Bikkembergs het koor met deskundige en gedreven inzet. Getuige 

hiervan het gevarieerde repertorium, zowel profane als religieuze vieringen, aperitief- en 

avondconcerten, vierstemmig uitgevoerd voor enthousiaste toehoorders en voor kritische 

juryleden. In 2005 vierde het koor zijn 60-jarig bestaan met een eerste cd-opname. 

Zij brengen: 

Tebe poem     Dmytro Bortnianski  

Como la flor    Eduardo M. Torner  

Can 't help falling in love  bew. E. Dengso  

In this heart    Sinead O’Connor  

Contrappunto bestiale alla mente Andriano Banchieri  

Capricciata    Andriano Banchieri  

Only you    Vincent Clarke/arr. T. Grondman   

Sensenwetzer Aus Bregenzerwald arr. Viktor Fortin  

dirigent:  Isabelle Bikkembergs 

Duur:   20’ 

Wanneer:  om 15u30   



Poortgebouw – Herkenrodezaal  – zolder verdiep   ORANJE pijl 

Titel: Kooroptreden 

door Cantabile        Dilsen 

 

Het gemengd koor Cantabile ontstond als parochiekoor van Dilsen in 1974. 

In 1979 nam Jos Venken de directie van pastoor Gathy over. Hij leidde het koor met speciale 

aandacht voor verbetering van de koorklank en uitbreiding van het repertoire. Dit laatste 

bestrijkt nu alle periodes van renaissance over barok en romantiek tot moderne koormuziek. 

Het koor organiseert regelmatig concerten. Hoogtepunten uit het laatste decennium waren 

het Mozartconcert in oktober 2004, met de uitvoering van o.a. de Krönungsmesse, het 

Requiem van Fauré in 2007, het Requiem van Haydn in 2008 en de Litaniae Lauretanae van 

Mozart in 2011. 

Deelname aan diverse koorwedstrijden resulteerde in verscheidene mooie prijzen en 

Cantabile behoort tot de laureaten van de Limburgse Provinciale Koorwedstrijd. 

Zij brengen:  

Signore delle cime    Giuseppe de Marzi  

Im Walde     Felix Mendelssohn  

Drei Volkslieder      Felix Mendelssohn  

Die Loreley     Friedrich Silcher  

The Water King     John Wall Callcott  

Bonjour mon Coeur    Orlandus Lassus  

O occhi manza mia    Orlandus Lassus  

Der Bucklichte Fiedler   Johannes Brahms 

dirigent:  Jos Venken  

Duur:   20’ 

Wanneer:  om 16u30  

  



Poortgebouw – Herkenrodezaal  – zolder verdiep   ORANJE pijl 

Titel: Kooroptreden 

door Incantatio        Genk 

 

Wij zijn een kamerkoor uit Genk, opgericht in 1994 onder impuls van Jos Venken, die tot op 

heden nog altijd de blijvende bezieler is. Incantatio bestaat uit een twintigtal enthousiaste 

zangers die steeds opnieuw koorliteratuur willen (her)ontdekken. Het interessegebied 

bestrijkt vrijwel alle stijlperiodes, gaande van renaissance tot hedendaagse composities. 

Naast de presentatie van eigen concerten, participeert Incantatio geregeld in 

koorontmoetingen en in grote koorprojecten of worden hoogmissen verzorgd. Bovendien 

schrikken we er niet voor terug om deel te nemen aan koorwedstrijden. 

Op onze website geven we u de kans om uitgebreid kennis te maken met Incantatio. U vindt 

er meer info over het koor, de programmatie van de komende activiteiten en foto- en 

audioimpressies van voorgaande concerten 

Zij brengen:  

Jubilate   William Boyce (1710-1779) 

Ave verum    William Byrd (1543–1623)  

Tu solus  qui facis mirabilia   Josquin Desprez  

Cantate Domino  Vytautas Miskinis  

Agnus Dei     Joris Geurts   

O occhi manza mia   Orlandus Lassus 

Mit Lieb bin ich umfangen   Johann Steuerlein  

Drink to me only     Henry Harington  

Tourdion      Pierre Attaingnant 

dirigent:  Jos Venken  

Duur:   20’ 

Wanneer:  om 17u  


