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Verbroederen met jeugdige zangers
DIE BOOSE EN JEUGDKOOR BOSMOLENS KRIJGEN OOSTENRIJKS BEZOEK
IZEGEM q De laatste
week van juni wordt een
speciale week voor de
leden van Kinder- en
Jeugdgroep Die Boose en
Jeugdkoor Bosmolens.
Nadat ze zelf al te gast
waren bij de Altenburger
Sängerknaben in Oostenrijk krijgen de verenigingen nu de Sängerknaben
op bezoek.
Zowel Kinder- en Jeugdgroep Die
Boose als Jeugdkoor Bosmolens
hebben de laatste jaren vaak van
zich laten horen in het buitenland. Beide verenigingen logeerden zo ook al bij de Altenburger
Sängerknaben in Altenburg in
Oostenrijk. Nu komen de Oostenrijkers Izegem eens verkennen.
“Het is niet de eerste keer dat de
Sängerknaben Izegem zullen bezoeken. In 2000 waren ze al eens
bij ons op bezoek”, weet Griet
Maertens, voorzitster van het
Jeugdkoor Bosmolens. “Ook toen
logeerden de jongens in gastgezinnen en dat zal bij dit bezoek
niet anders zijn. Van 22 tot 29
juni zijn de zangers in Izegem te
vinden. De jongens zijn allemaal
tussen 10 en 18 jaar. Ze zingen in
het koor, maar verblijven ook allemaal samen op hetzelfde internaat in Altenburg. Er is dus toch
een verschil met onze verenigingen.”

UNIEK CONCERT
Nu de jongens Izegem met een
bezoek vereren, willen ze uiteraard ook met veel plezier optreden. “Op zaterdagavond 28 juni
concerteren de Sängerknaben in
de Heilige Familiekerk op de Bosmolens. Ook het Jeugdkoor Bosmolens zal een aantal liedjes
brengen. Beide koren zullen hun
uiterste best doen om samen twee
nummers te brengen. Dat is geen
sinecure, want veel repeteren zal
er in elk geval niet inzitten”, vertelt Griet.

De Altenburger Sängerknaben zullen niet alleen in Izegem laten horen wat ze waard zijn. (GF)

“Ons koor bestaat
twintig jaar, er
zijn dit jaar wel
meer extraatjes”
“Kaarten voor het concert van 20
uur, kosten 12 euro en zijn te verkrijgen bij alle leden van Kinderen Jeugdgroep Die Boose en het
Jeugdkoor. Het is een unieke gelegenheid om de Altenburger
Sängerknaben, die een schitterende reputatie hebben, eens aan het
werk te zien.”

Dat de Sängerknaben net dit jaar
op bezoek komen is geen toeval.
“Ons koor bestaat dit jaar precies
20 jaar. Er zijn dit jaar wel meer
extraatjes. Dat onze kinderen en
jongeren zullen verbroederen met
andere leeftijdsgenoten die dezelfde passie delen is erg fijn. Op
vlak van taal zal het misschien wat
zoeken zijn in het begin, maar dat
loopt wel los”, gaat Griet verder.

GEVULD PROGRAMMA
Tijdens hun week in Izegem zullen de jonge zangers zeker niet
stilzitten. “We zijn al een tijdje in
de weer om een leuk en afwisselend programma samen te stellen.
Zo trekken we een dagje naar

Ieper en Brugge. Ook Diksmuide
en een dagje Izegem mogen zeker
niet ontbreken. De jongens zullen
allemaal een plaatsje krijgen bij
leden en bestuursleden van onze
verenigingen. Het wordt een hele
ervaring voor onze leden en hun
ouders”, klinkt het.
“De dirigent van de Sängerknaben, Markus Pfandler, zal er helaas niet bij zijn tijdens de reis.
Zijn vrouw moet net tijdens die
week bevallen en hij blijft dus logischerwijze thuis. Ernst en Maria
Kugler, die de jongeren al jaren
begeleiden, zullen samen met de
jongens naar België afreizen.
Ernst zal tijdens hun verblijf even
dirigent ad interim worden”, lacht

Griet.

BARBECUE
De Sängerknaben zullen niet alleen in Izegem laten horen wat ze
waard zijn. “Op donderdag 26 juni staat er een concert in Nieuwpoort op het programma. Op zondag 29 juni kan je de zangers dan
weer ‘s ochtends aan het werk
zien tijdens de eucharistieviering
in de Heilige Familiekerk van de
Bosmolens. Nadien volgt een barbecue naar aanleiding van het 20jarig bestaan van het Jeugdkoor.
De Oostenrijkers zullen dus met
een goed gevulde maag terug naar
huis kunnen vertrekken”, aldus
nog Griet Maertens. (MV)
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Geslaagd motortreffen bij MTC Drago

Het achtste motortreffen van MTC Drago was een succes. 692 motorrijders namen aan het evenement deel. De eerste plaats met 46 inschrijvingen was voor MTC Vrijbos uit Houthulst. De tweede plaats
ging naar MTC Redbone met 32 inschrijvingen. Bij de terugkeer was
iedereen vol lof over het mooie parcours. De rit doorheen Vlaamse en
Waalse landschappen was 178 kilometer lang. Op de foto zien we v. l.
n. r ; Martine Vanvooren, Andy Nuyten, Sandra Stalpaert, Ellen Belaen,
voorzitter Dirk D’Hoop, Conny Pruvoost, Marnik Vanhoorelbeke, Marc
Callens, Lorenzo Verstraete en loebas Bo. (MI – foto Frank)

