
Programma online kerstconcert 2020 

De Liricapoentjes, het Kinderkoor Lirica en enkele leerlingen van de Genkse Academie bieden u allen 

een sfeervol kerstconcert aan. We staan te popelen om voor u te mogen spelen en zingen maar 

hopen nog meer dat we elkaar snel weer in het echt mogen ontmoeten. Het kinderkoor en de 

Liricapoentjes staan onder leiding van Ann Cox en de leerlingen van de Academie worden opgeleid 

tot échte pianisten door Rossella Mignlionico. Zij neemt tijdens dit concert de pianobegeleiding ook 

voor haar rekening. Veel luister- en kijkplezier!  

1. De kerstklokken, A. Terzibaschitsch - piano: Anissa Sfamurri  

2. Er is een kindeke - piano: Gitte Geusens, Liricapoentjes, solo: Sofie Vandeweerdt 

3. Vlammetje, Elly en Rikkert - Liricapoentjes, cello: Jitte Dupont  

4. We wish you, uit Engeland - piano: Seppe Dupont  

5. Kersttango, F. Emonts - piano: Gitte Geusens 

6. God rest you, uit Engeland - piano: Irene Tilmans  

7. Hinanni, B. Appermont, Indianenlied - Kinderkoor  

8. Ninna nanna, uit Italië - Kinderkoor, cello: Jitte Dupont  

9. Stille nacht, F. Gruber, uit Oostenrijk - cello: Jitte Dupont  

10. Kling klokje, klingelingeling - piano: Mae Spaepen 

11. De herdertjes lagen bij nachte - piano: Jules Verbrugghe  

12. My favourite things, uit ‘The Sound of Music’ - De oudste leden van het Kinderkoor 

13. Rudolf, J. Marks - De jongste leden van het KK  

14. Deck the hall, uit Engeland - piano: Anissa Sfamurri  

15. Feliz Navidad, J. Feliciano, uit Puerto Rico - saxofoon: Stien Houben  

16. Jingle Bells, uit Amerika - piano: Jules Verbrugghe  

17. Kerstkalkoen, Jos De Ryck - Kinderkoor 

18. Lichtjes van Kerstmis, B. Appermont - solo: Pauline Slepicka  

Hopelijk hebben onze enthousiaste zangertjes en muzikantjes Kerstmis tot in uw huiskamer kunnen 

brengen, meer nog, hopelijk tot diep in uw hart! Wij wensen u allen een zalige Kerst en alvast een 

stralend en gelukkig Nieuwjaar! 

Graag bedanken wij jullie allen om zo massaal naar ons concert te kijken en te luisteren. Verder gaat 

onze dank ook uit naar het Dekenaat Genk om ons deze online kans aan te reiken, Radio 

Internazionale om ons live uit te zenden en Filip Slegers om ons te filmen.  

Draag je Lirica een warm hart toe én heb je enorm genoten van ons concert, dan maak je ons heel 

blij met een kleine bijdrage op BE17 7360 3480 9021. Maar… met een lief berichtje op onze 

facebookpagina, tover je ook een lach op ons gezicht!  

 

Deelnemers aan het concert: 

Liricapoentjes: Thabo, Farah, Isaak, Renate en Sofie 

Kinderkoor Lirica: Milia, Janne, Lou, Dini, Rozemarij, Cécile, Jitte, Seppe, Stien, Jessica, Mien, Nisa, 

Jeff, Pauline, Thabo, Mae en Irene 


