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Dhr. J. Aerts
Max Havelaarlaan 30 - 1850 Grimbergen
Dhr. L. Broeckx
Zomerdreef 3 - 2360 Oud-Turnhout
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Geelsebaan 69 A B0 - 2460 Kasterlee
F. Van Lanschot Bankiers nv
Collegestraat 11 - 2300 Turnhout
Groep Van Roey nv
Oostmalsesteenweg 261 - 2310 Rijkevorsel
Dhr. en Mevr. G. Keusters
Patriottenstraat 11 - 2300 Turnhout
Music Vanderheyden bvba
Pas 138 - 2440 Geel
Ere-Notaris en Mevr. A. Nijs
Graatakker 1 - 2300 Turnhout
Pauwels Print & Mail nv
Hertenstraat 58 - 2300 Turnhout
Mevr. H. Simoens
Nachtegalenstraat 23 - 2300 Turnhout
Soudal nv - Dhr. en Mevr. V. Swerts
Everdongenlaan 20 - 2300 Turnhout
Vanhout.pro nv
Everdongenlaan 6 - 2300 Turnhout
Dhr. en Mevr. Van de Leest - Dresselaers
Oudebaan 32 - 2350 Vosselaar
Mevr. V. Van Roey
Antoine Coppenslaan 3 bus 5 - 2300 Turnhout

RESERVATIE
ONTBIJT & LUNCH
AANGEWEZEN

Verantw. Uitgever: MUSICA MERIDIANA vzw - Betekomsesteenweg 70 - 3130 Begijnendijk

Brouwerij Keersmaekers nv - Dhr. en Mevr. J. Keersmaekers
Slachthuisstraat 27 - 2300 Turnhout
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Past. De Katerstraat 33 - 2387 Baarle-Hertog
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Zondag 7 februari 2021

Locaties Aperitiefconcerten:

Beste muziekliefhebber,
De nieuwe reeks aperitiefconcerten zullen vanaf zondag 4
oktober 2020 tot en met zondag 9 mei 2021 plaatsvinden op
twee locaties in Merksplas.
In Colonie 7 kunt u 7 concerten bijwonen en in zaal
De Kunstvrienden kunt u genieten van 3 concerten.
Colonie 7 ligt in een mooie, groene en rustige omgeving.
Na het concert kunt u eten in de aangename brasserie en bij
mooi weer is er het leuke terras. Een ontbijt is ook mogelijk
mits reservatie.
Zaal De Kunstvrienden ligt vlakbij en de link met Merksplas
kolonie wordt vereeuwigd doordat de as van het gebouw
perfect in de as van de hoofdgebouwen van de kolonie werd
gebouwd. Kort na de bouw van de harmoniezaal werd in
diezelfde aslijn ook de kapel Onze Lieve Vrouw gebouwd.
De concerten beginnen telkens om 11uur tot 12 uur,
de inkomprijs bedraagt 15 € en aan iedere bezoeker wordt
een aperitief aangeboden. Op beide locaties is er gratis
parking voorzien.
We verheugen ons opnieuw in een grote diversiteit aan
ensembles en instrumenten en dit steeds met musici van de
bovenste plank, waarvan een aantal uit de regio.
Indien u informatie wenst over de abonnementen of u
wilt extra yers ontvangen voor uw vrienden, familie of
muziekliefhebbers dan kunt u deze adresgegevens opsturen
of mailen naar onderstaande coördinaten van Musica
Meridiana vzw. Of breng een bezoekje aan onze website!

COLONIE 7
Kapelstraat 10

DE KUNSTVRIENDEN
Molenzijde 143

2330 MERKPLAS
Zondag 4 oktober 2020

11u - 12u

GITAARDUO ROBERT DENIES & DANIELE VAN OS
Dit gitaarduo laat u genieten van gekende werken van o.a.
De Falla, Albeniz, Mario Castelnuovo Tedesco die ze als uit
één ziel met veel passie brengen. Daarnaast geven ze een
heel persoonlijke invulling met hun interpretaties en eigen
arrangementen van o.a. Claude Debussy, Van Roland Dyens
en Vassiliev tot Serge Gainsbourg. Laat je verrassen door de
afwisseling van de gitaar met octaafgitaar en zang.

Zondag 8 november 2020

11u - 12u

Info:
Musica Meridiana vzw
www.musicameridiana.be
Dirk Noyen
Betekomsesteenweg 70
3130 Begijnendijk
0476 / 39 12 03
dirk.noyen@skynet.be
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Zondag 18 april 2021 11u - 12u Kunstvrienden

AMARELO

BLUEWIRE

Katrin Serneels, zang - Jan Frederickx, fluit
Joannis Sgouros, gitaar - Dirk van Gorp, contrabas

Katrine Druyts: vocals, percussion - Lej Sommen: bass, vocals
Jef van Aken: ﬁddle, viola, vocals - Staf Pelckmans: guitar, vocals
Walter Pelckmans: mandoline, guitar, vocals

Amarelo is een kwartet dat de grenzen opzoekt tussen de
traditionele swing, bossa nova en chanson maar met de ambitie
een aparte sound te creëren. Eigen composities, standards en
traditionals vormen samen het repertoire. Harmonie en subtiliteit
primeren, ritme en contrast zijn een stevige basis.

Zondag 28 februari 2021 11u - 12u Kunstvrienden
GOOD TIMES WITH BATUCADA
Band met piano, gitaar, saxofoon, zang en slagwerk
o.l.v. Dirk Dergent

Slagwerkgroep Batucada bestaat uit leerlingen en oud-leerlingen
slagwerk van de Stedelijke Academie voor Muziek,Woord en
Dans Turnhout. Met hun groot arsenaal van bekende en minder
bekende slaginstrumenten brengen zij een wervelend programma
vol opzwepende ritmes, aanstekelijke vrolijkheid, maar ook de
intieme, zachte klanken van de melodische instrumenten zorgen
voor een heel aparte sfeer. Zij vormen een perfect team met ‘
Good Times ‘, een moderne band met piano, gitaar, saxofoon
en zang.

Deze band brengt een leuke mix americana, Latin, folk en
swing. Instrumentaal goed uit de kluiten gewassen, imponeert
Bluewire evengoed met ‘ﬁnger-snapping’ en samenzang: punch
en kippenvel, een verleidelijk boeket van wilde veldbloemen en
ﬁjne cultuurvariëteiten.

Zondag 9 mei 2021

11u - 12u

Colonie 7

LEAN TRIO
Silke Clarysse, gitaar - Otto Kint, contrabas
Gielis Cautaers, handpercussie

In 2014 ontmoetten ze elkaar in het Brusselse en besloten om
samen hun passie voor wereldmuziek naar buiten te brengen.
Op het programma staan gitaarwerken van Afrikaanse, LatijnsAmerikaanse en Mediterrane afkomst in combinatie met een jazzy
contrabas en subtiele handpercussie. Een eerste album, genaamd
Pangea, verscheen in 2016, nadien in 2019 volgde hun tweede
album, Jarabi.

HOUTBLAASTRIO VAN DE MUNT

Zondag 7 maart 2021

Luk Nielandt, hobo - Ivo Lybeert, klarinet
Dirk Noyen, fagot

11u - 12u

Colonie 7

DUO NooTspraak

Deze drie solisten van het Muntorkest, de Nationale Opera
te Brussel, musiceren sinds jaren samen in het orkest en in
kamermuziekverband. Door deze jarenlange ervaring heeft dit
trio een homogene klankkleur opgebouwd. Met werken van o.a.
W.A.Mozart, J.Ibert en H.Tomasi is dit een mooie mengeling
voor een licht en ontspannend concert.

Zondag 13 december 2020 11u - 12u
Graag een woord van dank aan de gemeente Merksplas,
Colonie 7 en De Kunstvrienden vzw voor hun medewerking
aan deze aperitiefreeks.

Colonie 7

11u - 12u

Colonie 7

Nadia Bierinckx: fluiten, (low)whistles, paedzoldbas , gitaar
Maarten Van Rompaey : eigentijdse frisse vertellingen

‘Fliereﬂuiten, pierewaaien, nietsen, lanterfanten’
Sneller gezegd dan gedaan! Hebben we allemaal geen nood aan
rust? Luister en ontstress.

Zondag 28 maart 2021 11u - 12u Kunstvrienden
LES HARPES D’OR

DUO NELL & JO

Harpensemble o.l.v. An Van den Borre

Nel Swerts, piano – zang & Jo Cassiers, gitaar

Dit harpensemble bestaat uit An Van den Borre en haar uitmuntende
leerlingen van de academie van Turnhout. Op het repertorium staan
originele werken en bewerkingen van o.a. Andrès, Fauré, Curcio,
Städler. An is reeds 25 jaar actief in de Vlaamse vereniging ‘Harpe
Diem’ die de harp promoot in al haar facetten.

Naast haar optredens als klassiek pianiste treedt Nel Swerts
ook op met gitarist Jo Cassiers. Deze succesvolle en gekende
gitarist - songwriter is met zijn band Bronski een gevestigde
waarde in het muzieklandschap. Het duo brengt een mix van
luister- en popmuziek met piano, zang en gitaar. Naast eerdere
cd’s van Nell: ‘a million faces’ uit 2008 en ‘at the lakehouse’ uit
2014 verschijnt in september 2020 haar nieuwste cd ‘cabine on
the hill’.
m.m.v. SOUDAL nv
MUSIC VANDERHEYDEN bvba

Zondag 11 april 2021

11u - 12u

Colonie 7

3 FOR 1
Carina Walbers, fluit - Lien Keusters, harp
Jeroen Corneillie, sopraancornet

Dit trio brengt een gevarieerd programma met originele werken,
arrangementen van lichte klassieke meesterwerken en muziek
afkomstig uit het brassband-repertoire. Deze ongewone bezetting
zal musiceren in solo, duo- en trioverband : 3 for 1.
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INFO APERITIEFCONCERTEN:
www.musicameridiana.be
Musica Meridiana vzw - Dirk Noyen
Betekomsesteenweg 70 -3130 Begijnendijk
tel. 0476 / 39 12 03 - dirk.noyen@skynet.be

U kunt steeds beroep doen op Musica Meridiana vzw
voor al uw muzikale omlijstingen,
gaande van huis- en andere concerten, recepties en
academische zittingen.

