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Concertz�l ‘De Casino’
Sint-Nikl�s

kamerk�r o.l.v. Dimitry Goethals
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Introductie 
 

2013 is een speciaal jaar voor Kamerkoor Cantatille. Het koor viert namelijk zijn 20-jarig 
bestaan. Voor deze gelegenheid hebben we een bijzonder repertoire uitgekozen en zijn we 
een concertzaal gaan opzoeken die net dat tikkeltje meer te bieden heeft. Om het repertoire 
volledig tot zijn recht te laten komen, hebben we tot slot regie en instrumentale begeleiding 
toegevoegd! We zijn dan ook trots om u een uniek concert voor te mogen stellen: 
 
 

Cantatille Undercover! 
 
 
Met Cantatille Undercover doen we een zeer hedendaags muziekgenre aan. We trachten 
namelijk verschillende hedendaagse nummers te ‘coveren’ met koorversies. Dit gaat om 
muziekstukken als ‘Sunrise, Sunset’, uit de musical ‘Fiddler On The Roof’, ‘Good Night, 
Sweetheart’ en ‘Time To Leave’. Dit zijn stuk voor stuk nummers en arrangementen die 
Cantatille uitstekend liggen. Op deze namiddag zullen ook nummers gebracht worden die 

goed bekend zijn bij het grote publiek. Dit zijn nummers zoals ‘Skyfall’ van Adele, ‘Bohemian 
Rhapsody’ van Queen, ‘In This Heart’ van Sinead O’Connor en ‘If I Needed You’ uit de film 
‘The Broken Circle Breakdown’. 
 
  



Aangezien 2013 voor Cantatille een feestjaar is, zijn we ook op zoek gegaan naar een heuse 
concertzaal. Daarbij is ons oog uiteindelijk op De Casino in de vernieuwde Stationsstraat van 
Sint-Niklaas gevallen. De aanwezigheid van technieken in deze zaal geeft ons de mogelijkheid 
om beweging in het koor te brengen. Bassen zullen van plaats wisselen met sopranen, alten 
met tenoren, sopranen zullen soms apart staan, dan weer net gemengd tussen de rest van 
het koor. Het specifieke karakter van elk nummer komt op deze manier nog meer tot zijn 
recht.  

 
Regisseur van dit alles is Marc Boon. De muzikale leiding is in handen van Dimitry 
Goethals.  Sofie Bauwens, onze vertrouwde pianobegeleidster, krijgt versterking van 
Jonas Arnout (gitaar), Wim Pelgrims (drums) en Tom Maes (contrabas). 
 
 



Concertprogramma 
 

Voorprogramma De Toontrappers 
Hallo 
Hello, hello – L. Maierhofer 
Make new friends 
Haru no hi urara – Ichiro Suzuki 
John Kanaka – Sea Shanty (arr. I. Lobeau) 
In de Pop-Marijkestraat  – Kurt Bikkembergs 
 
Programma Cantatille 
We are the Choir – Kirby Shaw 
Do you like Music – Jan Coeck 
Skyfall – Adele 
Only You – Vincent Clarke (arr. Soren Sigurd Barret) 
Sailing – Gavin Maurice Sutherland (arr. Carsten Gerlitz) 
Bohemian Rhapsody – Queen 

 
Pirates of the Caribbean (pianosolo) 
 
  



Just the Two of us – Bill Withers & Grover Washington (arr. Sofie Bauwens) 
In This Heart – Sinead O’Connor (arr. Lais) 
Make You Feel My Love – Bob Dylan (arr. Jeremy Birchall) 
I am Happy Just to Dance with You – John Lennon and Paul McCartney (arr. Don Besig) 
 
PAUZE 
 

Lollipop – The Chordettes (arr. Sofie Bauwens) 
Tears in Heaven – Eric Clapton 
Listen – Beyoncé 
Fly Me to the Moon – Bart Howard (arr. Gwyn Arch) 
 
The Pink Panther – Mancini (pianosolo) 

 
Java Jive – Ben Oakland (arr. Kirby Shaw) 
Sunrise, Sunset – Jerry Bock (arr. Martin Cornelissen) 
If I Needed You – Emmylou Harris & Don Williams 
Good Night Sweetheart – Calvin Carter & James Hudson 

Time to Leave – Franz M. Herzog 



Kamerkoor Cantatille  
 
Kamerkoor Cantatille werd op 1 oktober 1993 in Rupelmonde opgericht.  De naam Cantatille 
is afkomstig uit het 18de-eeuwse Frankrijk. ‘Une cantatille’ betekent zoveel als ‘een kleine 
cantate’, wat perfect past voor een kamerkoor met een beperkt aantal zangers. Het koor is 
sinds haar oprichting verder gegroeid en bestaat nu uit een 20-tal geoefende leden, die een 
brede waaier van muzikale stijlen op het podium kunnen brengen.  

Cantatille is niet aan zijn proefstuk toe. Het kamerkoor behaalde al verscheidene keren de 
eerste prijs in koortoernooien. In 1996, 2001, 2006 en 2010 kwam Cantatille met glans door 
de provinciale koortoernooien in eerste divisie. In 2010 gaf Cantatille een feestelijk 
Kerstconcert. Een jaar later luisterde het koor in Temse het paasfeest op met een ingetogen 
passieconcert. In 2012 verwelkomde het, in het kader van het Mercatorjaar, Prins Filip en 
Prinses Mathilde te Rupelmonde. In hetzelfde jaar trad Cantatille ook op in Gangelt, de Duitse 
zusterstad van Rupelmonde. In het najaar volgde dan de apotheose van het Mercatorjaar 
met een hoogstaand en succesrijk Mercatilleconcert. Dat eindigde met de erg gewaardeerde 
première van ‘Mercatille’: een 6-delig stuk dat speciaal voor het koor gecomponeerd werd 
door componist Jan Coeck.  

Na optredens op het eerste TOONmoment in Kruibeke (Publirent), op de Gentse Feesten, en 
onlangs nog bij de feestelijke opening van de vernieuwde Stationsstraat te Sint-Niklaas, volgt 
in oktober 2013 het concert Cantatille Undercover in De Casino te Sint-Niklaas. 

 



Ik wil Cantatille boeken!  
 
Heeft u voor uw evenement muzikale ondersteuning in gedachten, aarzel dan niet om 
Cantatille te contacteren via info@cantatille.be, of via het bijgevoegd contactformulier! 
Cantatille verzorgt met plezier uw evenement, of dit nu een trouwmis of een passieconcert is, 
en staat open voor de meest uiteenlopende muzikale uitdagingen!  
 
Ik wil meezingen met Cantatille!  
 
Kamerkoor Cantatille verwelkomt ook iedereen die mee wil komen zingen. Ben je bas, tenor, 
alt, sopraan of zing je gewoon graag en je wilt eens proberen of Cantatille je ligt, aarzel dan 
niet om kamerkoor Cantatille te contacteren via info@cantatille.be of via het bijgevoegd 
contactformulier! 
 
Ik wil Cantatille steunen!  
 
Kamerkoor Cantatille is heel sterk afhankelijk van haar sponsors. Elke ondersteunende 
bijdrage is dan ook meer dan welkom. Als je Cantatille graag zou sponsoren, aarzel dan niet 

om kamerkoor Cantatille te contacteren via info@cantatille.be of via het bijgevoegd 
contactformulier!  
 
  



Ik wil uitgenodigd worden op volgende concerten van Cantatille! 

 
Elk koor heeft publiek nodig. Indien je ons in de toekomst wil blijven volgen, kan je steeds 
onze website www.cantatille.be in het oog houden, fan van Cantatille worden op Facebook of 
via bijgevoegd contactformulier je e-mailadres of je gewoon adres achterlaten. 
 

 
Ik wil me na het concert eens goed laten verwennen door Cantatille! 

 
Bestel dan na het concert het speciale dessertbordje of verwenkoffie, verzorgd door onze 
sponsor Mat&Deco! U doet er Kamerkoor Cantatille, Mat&Deco en vooral uzelf een groot 
plezier mee. 

 

 



Koorleden Cantatille 
 
 
De Backer Caroline  Sopraan  
De Wolf Birgit   Sopraan  
Segers Ilse     Sopraan 
Spildooren Mieke    Sopraan 
Steenaerts Martine  Sopraan 
Van Daele Els   Sopraan  
 
 
Libot Joke    Alt 
Meersman Ellen   Alt 
Scholliers Annemie  Alt 
Vanaverbeke Johanna  Alt 

Boodts Stefaan   Tenor 
Demeyer Mark   Tenor 
Mampaey Jan   Tenor 
Oosterlinck Lieven   Tenor 
Pauwels Pieter   Tenor 
 
 
De Graef Herman   Bas 
Van Acker Kristof   Bas 
Van den Branden Frank  Bas  
Vermeulen Filip   Bas 
 
 

Van Daele An   Alt 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



Dimitry Goethals: dirigent 
 
Dimitry Goethals behaalde in 1993 zijn getuigschrift muziektheorie aan het Koninklijk 
Muziekconservatorium te Gent. Onder leiding van Michael Scheck, Ignace Thevelein, Florian 
Heyerick en Johan Duijck studeerde hij hier tevens koordirectie. 
 
In 1998 behaalde hij zijn Meestergraad zang bij Lucienne Van Deyck aan het Koninklijk 
Vlaams Conservatorium te Antwerpen. Hij koos als extra voor de optie koordirectie bij Roger 
Leens en Johan Van Bouwelen. Om zijn passie voor muziek aan zoveel mogelijk mensen door 
te kunnen geven, besloot hij zich actief te verbinden aan Koor&Stem vzw, waardoor hij vele 
muzikale projecten mee kan ondersteunen. 

Als koorzanger en contratenor verleende hij zijn medewerking aan tal van muzikale 
projecten. Ook zijn dirigentencarrière loopt al enige tijd. Gedurende 11 jaar was hij dirigent 
van het Haagenkoor te Mariakerke (Gent). Hij was tevens koorrepetitor bij de Gentse 
Oratoriumvereniging en de Kempische Oratoriumvereniging. Sinds 2003 berust de muzikale 
leiding van het koor vocAmuze Burcht bij hem. In de zoektocht naar een opvolger voor 
dirigent Michaël Vekeman, kwam Kamerkoor Cantatille in 2009 bij hem terecht. Dimitry 
Goethals is actief als koorconsulent bij de Vlaamse koororganisatie Koor&Stem. 



Sofie Bauwens: assistent-dirigent en pianobegeleiding  

Sofie Bauwens begon op zevenjarige leeftijd een opleiding piano aan de ‘Academie voor 
muziek en beeldende kunst’ te Hamme. Zij kreeg vijf jaar les van Jan Van Elsacker en volgde 
negen jaar pianoles bij Els Swinnen. In 2005 behaalde ze haar diploma hogere graad met 
grote onderscheiding en schreef ze zich in aan het Lemmensinstituut in Leuven. Daar 
behaalde ze haar eerste prijs notenleer. In het schooljaar 2009-2010 behaalde zij haar 
bachelordiploma koordirectie, eveneens aan het Lemmensinstituut, bij onder meer Erik Van 
Nevel en Kurt Bikkembergs. Van 2010 tot 2012 was zij dirigente van het kamerkoor 
Muzenisse. In 2012 studeerde ze af als ‘Meester in de muziek’ optie muziektherapie.  
 
Eveneens in 2012 behaalde ze het postgraduaat ‘muziek voor kinderen van 0 tot 4 jaar’ aan 
de Lessius Hogeschool te Mechelen. De ervaring die ze hierin heeft opgedaan, komt haar 
zeer goed van pas in het geven van initiatielessen kleuter- en kindermuziek. 
 
Ze heeft ondertussen ook tien jaar ervaring als organiste, onder meer in parochies in 
Vlassenbroek en Waasmunster. Daarnaast geeft ze privé-lessen piano en wordt zij geregeld 
gevraagd voor freelance-opdrachten. 
 
Sinds 2007 is Sofie de vaste pianiste van Cantatille en assisteert ze ook de dirigent(en).  
 



Marc Boon: regie en vormgeving 

Marc Boon is één van de meest vooraanstaande regisseurs van dit moment. In Vlaanderen en 
Nederland is zijn naam de voorbije 15 jaar uitgegroeid tot een waar begrip in de theater-, 
media- en evenementensector. Als jonge twintiger debuteerde hij als regisseur met enkele 
memorabele grote zaal-producties van o.a. ‘Hamlet’, ‘De Golf’ en ‘A Midsummer Night’s 
Dream’. Ondertussen leverde Marc al meer dan 50 opmerkelijke regies af in de meest 
uiteenlopende disciplines.  

Recent werden aan dat palmares nog een enthousiast onthaalde ‘Annie’-broadwaymusical en 
een spectaculaire en bejubelde ‘Alice & Wonderland’-voorstelling toegevoegd. Meer dan 
lovende reacties ook voor zijn aanpak van de grote reizende producties van  ‘Het Witte Paard’ 
(2010, met Koen Crucke in de hoofdrol) en ‘Hello Dolly’ (2011, met Mitta Van der Maat in de 
titelrol). In de regio is zijn jaarlijkse regie voor ‘Sint in de Piste’ te Sint-Niklaas wellicht het 
meest gekende evenement: een indrukwekkend circusspektakel dat telkens voor duizenden 
bezoekers wordt opgevoerd. 

Vorig jaar ging in Siniscoop Sint-Niklaas het prestigieuze docudrama ‘Oorlog in de stad’ in 
première, een filmproject waarvoor hij in opdracht van de stad Sint-Niklaas het scenario, de 
dialogen en de acteursregie afleverde. Kort daarna werd dit filmproject ook op DVD 
uitgebracht. 



Eind mei 2010 kende in zijn regie de rockopera ‘Rent’ een Belgische première. Deze 
succesvolle Broadwaymusical trok ook in Vlaanderen bomvolle zalen en de jonge dynamische 
cast werd avond na avond beloond met een staande ovatie. Deze voorstelling won de 
prestigieuze Vlaamse Musicalprijs 2010. 

Recent voegde hij daar nog een opgemerkte interpretatie van de rockmusical ‘Jesus Christ 
Superstar’ aan toe en regisseerde hij ‘Sensations’ en ‘Viva Nino’ de nationale tournees van 
het Nederlands Nationaal Circus Herman Renz, één van de grootste topcircussen in Europa. 

Daarnaast kennen we Marc Boon ook als veelgevraagd stemacteur voor tal van beeld- en 
geluidsproducties. Geregeld is hij ook terug te vinden als presentator: o.a. de jaarlijkse live-
televisie-uitzendingen ‘Welkom, Sint !’ en ‘Carnaval Aalst’ voor TV Oost. Dit televisieseizoen is 
hij tevens al voor het tweede jaar op rij elke dinsdagavond te zien als panellid in het 
populaire kijkcijferkanon ‘De Rijdende Rechter’ voor NCRV (Nederland 1). 

Marc Boon werd omwille van zijn culturele inzet, in het bijzonder voor zijn Reynaerdiaanse 
bijdragen, in mei 2009 opgenomen als Ridder in de Orde van de Vossenstaart. 

 



Kinderkoor De Toontrappers 

Op 17 april 2013 werd het kinderkoor De Toontrappers opgericht in Kruibeke. Het kinderkoor 
staat in de eerste plaats voor zangplezier; je hoeft helemaal geen zangervaring te hebben. 
Heb je altijd al graag gezongen en zou je die passie willen delen met andere kinderen? Aarzel 
dan niet om mee te komen zingen! 

 
Zingen, ritme, toonvorming, bewegen op zelf gezongen 
liederen, spreekteksten, ... Het komt allemaal aan bod. Dit 
alles gebeurt in een ontspannen, niet-schoolse sfeer.  
 
 
Ben je tussen 8 en 14 jaar oud en voel je het al kriebelen? 
Kom dan gerust eens meezingen! Wij oefenen iedere 
woensdag van 16.30 tot 17.30 uur in Kruibeke. 
 

 
Onze dirigent is Tin Campo, tin.campo@gmail.com 
Ook onze voorzitter Isolde Coens kan je contacteren: isolde.coens@telenet.be 
Meer informatie: http://www.cantatille.be/detoontrappers/  



Dankwoord 
 
Binnen Kamerkoor Cantatille werd uiteraard hard gewerkt aan Cantatille Undercover. Maar er 
werd ook specifieke hulp ingeroepen voor deze gelegenheid. Zonder deze hulp zou het 
concert niet geworden zijn wat het uiteindelijk geworden is.  
 
In de eerste plaats bedanken wij U, voor uw aanwezigheid en interesse. 
 
Wij willen graag Marc Boon bedanken voor het uitgebreide regiewerk. Ook Mark Ivens wordt 
bedankt voor de technische bijstand voor regie, licht en geluid tijdens het concert. 
 
Er werden ook drie uitstekende muzikanten bij elkaar gebracht voor Cantatille Undercover: 
Tom Maes (contrabas), Jonas Arnout (gitaar), en Wim Pelgrims (slagwerk). Zij hebben 
regelmatig mee gerepeteerd en leverden een uitstekende prestatie. 

Verder bedanken we graag enkele mensen achter de schermen: 

- Babysitters achter de schermen: Marieke Arnout, Elout Konijn en Cato Weyers 
- Vestiairemeisjes Lien Pelgrims en Katleen Van Raemdonck 
- Schatbewaarders Marie-Paule Van den Branden en Chris Verberckmoes 
- Concertmeesters Karolien Verberckmoes, Mark Demeyer en Gaby Depuydt 



Hoofdsponsors 
 
We willen expliciet en uitdrukkelijk ook onze sponsors bedanken, zonder wie een evenement 
als dit onmogelijk gerealiseerd zou kunnen worden. Op de eerste plaats willen wij hier onze 
vijf hoofdsponsors bedanken, in de meeste gevallen voor hun jarenlange steun:  
 
 
 
Mylo Inc. Premium ICT Services 
Kwesto Juwelen 
Publi-Rent 
Algemene bouwonderneming Laureyssens 
Mat&Deco, alles voor uw bakkerij 
 

 
Sponsors - Ereleden 
 

Familie Michaël Vekeman – Els Switsers, De Cremerstraat 16, Rupelmonde 
Mylo Inc. Premium ICT Services, Stationsstraat 24, Temse  
Kwesto Juwelen, Houtbriel 1A, Sint-Niklaas 
Publi-Rent, Hogenakkerhoekstraat 7, Kruibeke 



Algemene bouwonderneming Laureyssens, Steenborgerweert 20, Antwerpen 
Mat & Deco, Nieuwe Baan 8, 9150 Bazel 
Jan Mampaey, Lepelstraat 53, Steendorp 
Algemene bouw- en renovatiewerken Vermeulen & co, Broekstraat 55b, Rupelmonde  
Autobedrijf Rapid, Jan de Malschelaan 7, Temse 
Drukkerij Alfaprint, Hogenakkerhoekstraat 15, Rupelmonde 
PC Center, Mercatorstraat 154b, Sint-Niklaas 
Boetiek Constanz, Zamanstraat 58, Sint-Niklaas 
Restaurant De Wase Wis, Koningin Astridplein 14, Bazel 
Studio Deyaert, Kloosterstraat 29, Rupelmonde 
’t Groene Huis, Kerkstraat 10, Bazel 
Uitvaartverzorging De Ruyte nv, Stationsstraat 10, Temse 
Wavin Belgium, Gentse Baan 62, Sint-Niklaas 

Broeders van de Christelijke scholen, Bazel  
E.H. van Cleemput Hugo, Rupelmonde 
E.H. Deken Schreyen Julien, Temse 
Gemeente Kruibeke 
Familie Weyns - Depuydt , Nieuwe Baan 155, Bazel 
Familie Van Acker - Migom, Vijfstraten 157, Sint-Niklaas 
Familie Verberckmoes - Van den Branden, Kuiperstraat 48, Sint-Niklaas 



 

 
 
 

Stationsstraat 24 
9140 Temse 

gsm 0478 94 77 07 
tel. 03 256 14 34 

e-mail mathias@mylo.be 



 

 Houtbriel 1A, Sint-Niklaas                                    

 Scheldestraat 24, Antwerpen 

 Hooiaard 4, Gent                                                  www.kwesto.be 



 
 
 
 

 



 

KMO zone Hogenakkerhoekstraat 7  9150 Kruibeke E17 afrit 16 

T 037741860                                                                 F 037740382 



ALGEMENE BOUWONDERNEMING 
 

 

LAUREYSSENS 
 

Steenborgerweert 20 2060 Antwerpen 6 



 

 

 

Hogenakkerhoekstraat 15 - 9150 Kruibeke 
Tel.  03 210 86 81 - Fax 03 210 86 85 

advertenties:  huisaanhuis@alfa-print.be 
drukwerk:  drukwerk@alfa-print.be 

kantoorbenodigdheden:  kantoor@alfa-print.be 
stempels:  stempels@alfa-print.be 

 

mailto:huisaanhuis@alfa-print.be
mailto:drukwerk@alfa-print.be
mailto:kantoor@alfa-print.be
mailto:stempels@alfa-print.be


 

 
 

 

Mercatorstraat 154b 
9100 Sint-Niklaas 

Tel. 03 760 15 15 
Fax 03 766 07 81 

 
info@pccenter.be 
 www.pccenter.be 

mailto:info@pccenter.be
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Restaurant De Wase Wis 
Koningin Astridplein 14-15 

9150 Bazel 
Tel: 03.774.28.61 

 

www.wasewis.be 
 



 



 
Studio Deyaert  

 
 

Kloosterstraat 29   
9150 Rupelmonde  

 
GSM: 0477/ 30 15 46 

 

www.studiodeyaert.be  

alex.deyaert@skynet.be 

 
Autobedrijf 

Rapid  
 

J. De Malschelaan 7  
9140 Temse  

 
tel: 03/ 771 13 00 

 

www.autobedrijfrapid.be  
info@autobedrijfrapid.be 

 

http://www.studiodeyaert.be/
mailto:alex.deyaert@skynet.be


 

 



 

 

 
 
 
 

Uit sympathie 
 
 

Jan Mampaey, 
Steendorp 



 

  





 




