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Jeugdkoor Bosmolens verbroedert met Scala & Kolacny Brothers

Meet and greet met Scala
Q

IZEGEM – Woensdagavond 2 oktober
liep cultuurcentrum
De Leest goed vol.
Muziekliefhebbers
kwamen naar ‘Black
Moon’ van het meisjeskoor Scala kijken en
ook het Izegemse
jeugdkoor Bosmolens
zag dat het goed was.

D

e tickets voor ‘Black
Moon’ waren in een mum
van tijd de deur uit. Scala
& Kolacny Brothers kwamen in
De Leest hun gloednieuwe voorstelling brengen en dat konden ze
dus doen voor een volle zaal. Het
Jeugdkoor Bosmolens gaf al haar
leden de kans om mee te genieten
van de voorstelling en dat deden
de meesten dan ook. “Toen we
hoorden dat Scala naar De Leest
zou komen, probeerden we meteen tickets voor ons koor te versieren. Voor onze leden, die tussen de 8 en de 27 jaar zijn, is dit
een ideale gelegenheid om eens
een ander koor aan het werk te
zien. Bovendien kennen de meeste
leden Scala van naam en dat doet

De leden van het jeugdkoor waren dolenthousiast over de avond met Scala. Het was een onvergetelijke belevenis. (GF)

veel natuurlijk,” legt dirigente
Veerle Cortvriendt uit.
“We werden peter van de voorstelling en konden zo in één keer
heel wat kaarten versieren. Ons
koor telt op vandaag om en bij de
50 leden en die kwamen bijna allemaal kijken naar Scala. Daarnaast was ook ons volledige bestuur aanwezig. Het was voor onze jonge leden een hele leuke ervaring.” Het koor, dat onder

leiding staat van Veerle Cortvriendt en Davina Vanwijnsberghe, heeft dit jaar iets te vieren.
“We bestaan dit jaar precies 20
jaar en dat moet inderdaad gevierd
worden. Het optreden van Scala
kwam dus op het goede moment,”
lacht Davina.

Enthousiaste leden
Groot was de verbazing van de
meeste leden toen Steven Kolacny

het jeugdkoor tijdens het concert
ter sprake bracht. “Ongeveer halfweg het optreden vroeg Steven
waar hij het jeugdkoor Bosmolens
precies kon vinden in de zaal.
Uiteraard waren al onze leden
meteen dolenthousiast !” vertellen
de dirigentes. “We kregen een cd
uit handen van Steven Kolacny en
na het optreden konden we in de
foyer van De Leest nog even napraten met Steven & Stijn en een

paar van de meisjes van Scala. Iets
wat onze leden nog lang zal bijblijven.” Het jeugdkoor zit ook
niet stil. “Zo verzorgen we op 29
december een kerstconcert met de
Burgersgilde uit Lichtervelde.
Verder verkopen we op 21 december opnieuw kaarsen en staat de
jaarlijkse spaghettiavond weer op
de agenda. De kroon op het werkjaar wordt ongetwijfeld onze reis
naar Oostenrijk !”
(MVW)

Concert ‘100% Waignein’
Q

IZEGEM – Zaterdag 19 oktober wordt een hoogdag voor de muziekliefhebbers. Dan staat componist André Waignein in de spots.

IZEGEM – Op zaterdagavond 19
oktober brengen drie koren en
twee harmonieën een ode aan
componist André Waignein met
het concert ‘100% Waignein’ in
de Heilige Familiekerk op de
Bosmolens. Het Sint-Gregoriuskoor van Arne Gunst, het Heilige
Familiekoor onder leiding van
Jeroen Vanacker en het kamer-

koor Utreya van dirigent Tom
Hoornaert zingen samen voor het
eerst in België de Missa Solemnis
van Waignein. Vermaak Na Arbeid onder leiding van Bernard
Buyse en het harmonieorkest JET
Symphonic Band met dirigent
Nick Vandendriessche, beiden uit
Tielt, verzorgen de instrumentale
noot. André Waignein zal er al-

vast ook zijn. Het concert wordt
op 2 november nog eens herhaald, maar dan in de Onze Lieve
Vrouwkerk in Tielt. (MVW)

q 100% Waignein op 19 oktober
in Izegem en op 2 november in
Tielt, om 20 uur. Kaarten aan 10
euro via de leden of online. Meer
info op www.100%waignein.be.

Jeugdreis Schneewinkel Krokusvakane

PROMO

28/02 tot 08/03 2014
St Johann Oostenrijk
150 km skipistes
voor jongeren tussen 11 en 17 j.

Prijs p.p.

€ 650

24/24 u
begeleiding van
Vlaamse monitoren!

ALL-IN

Jeugdverblijf Lacknerhof
Inbegrepen:
• busreis heen en terug met complete begeleiding van onze monitoren vanuit Poperinge, Gent & Brussel.
• verblijf op basis van vol pension met water aan tafel (frisdranken extra te betalen).
Niet inbegrepen:
• ontbijt, middagmaal (picnic of warme maaljd), warm avondmaal.
• materiaal ski: 55 euro en snowboard 70 euro per pakket
• eerste maaljd op zaterdagmiddag tot en met vrijdagavond (warme maaljd) voor vertrek.
(helm niet inbegrepen)
• verblijf in mooie kamers met douche/toilet op de kamer
• persoonlijke verzekering en annulaeverzekering
• verblijf met restaurant,ontspanningszaal
(5.8% van de totale som)
• skipas 6 dagen skigebied Schneewinkel 150 km
• annulaeverzekering (3.5 % van de totale som)
• skilessen in het Nederlands, gegeven door onze eigen gediplomeerde skimonitoren
• alle avondanimae ter plaatse door eigen monitoren (schaatsen, zwemmen, avondski, quiz,..)
• verzekering B.A.
onze jeugd- en
Meer info ovetijdr ens andere periodes
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Unieke eindejaarspakketjes zorgvuldig op uw
maat samengesteld met ambachtelijke producten
op basis van hopscheuten.
Contactpersoon: Pascal Pauwelyn (057/30 99 73)
www.houblonesse.be
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