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GRATIS VOLKSFEEST VANAF 14 UUR

6 koren
www.sint-pieters-leeuw.be/WOI

PRAKTISCHE INFO

PROGRAMMA
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    Showgroep RedorisKasteel Coloma

    Zangensemble AkkoordPolyvalente zaal WZC Sint-Antonius

    Gemengd koor AlaudaRaadzaal gemeentehuis

    MolitvaRaadzaal gemeentehuis

    Cappella ConcinitePolyvalente zaal WZC Sint-Antonius

    SalvocaleeKasteel Coloma

    ScalaSint-Pieterskerk
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SCALA & KOLACNY BROTHERS
... brengen hun gekende “Scala klassiekers” (emotionele versies en 

herbewerkingen van bekend songmateriaal), origineel en eigen 
geschreven werk en enkele gloednieuwe Nederlandstalige nummers.

TICKETS: 16 euro via www.colomaspl.be of aan balie CC Coloma of bibliotheek
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Verkeersvrije zone

Deze Torenfeesten sluiten aan bij  
 de herdenkingen rond WOI, maar   
  we blikken al vooruit naar het  
   einde van de oorlog en de  
    vredefeesten die erop volgen.   
     Ontdek hoe de Rink er vroeger  
      uit zag.

Dank voor foto’s aan het Wijnatelier, G. Wauters, St. Sebastiaansgilde, G. Pické en J. Van Heffen.



6 KOREN

MOLITVA4
Molitva is een vocaal ensemble dat bestaat uit tien 
mannen die vierstemmige Russisch-Orthodoxe mu-
ziek vertolken. Een kostbaar stukje Europees erfgoed 
dat toegankelijk blijft voor een groot publiek.

Redoris, ooit begonnen als kinderkoor, is 
uitgegroeid tot een popkoor met 4 groepen: 
kinderen, jeugd, volwassenen en een show-
groep. De showgroep staat onder leiding van 
Sarah Van Hassel in een choreografie van 
Roselien Quinart.

SHOWGROEP REDORIS
1

GEMENGD KOOR ALAUDA

3

Alauda is verbonden aan onze mooie Sint-
Pieterskerk en zet zich in om meerstemmig de 
kerkelijke hoogdagen op te luisteren. Dirigent 
Joachim Kelecom breidt het reeds omvang-
rijke repertoire van het koor verder uit.

ZANGENSEMBLE AKKOORD
Zangensemble Akkoord is een dynamische 
vriendinnengroep met uiteenlopende interes-
ses en karakters, maar één gemeenschappe-
lijke passie: zingen!

2

CAPPELLA CONCINITE

5

Cappella Concinite is een Leuvens vrouwen-
koor met een 35-tal enthousiaste zangeressen. 
Zij staan onder de kundige en
enthousiaste leiding van Ludo Claesen.

SALVOCALEE6

Salvocalee is een bont, enthousiast gezelschap 
van vrouwen en mannen die meer doen dan zingen 

alleen. Ze doorbreken het stigma van het klassieke 
koor en komen verfrissend en vernieuwend naar voor.

LAAT JE VERWENNEN
... in de vele cafés rond de Rink en kom genieten 

van een lekker stukje varken aan het spit.


