
 

Kerstzang en Kerstconcert 2019-2020 

Dag muzikale KSA-er! 

Elk jaar organiseert onze KSA een leuke kerstzang waar we, verspreid over twee weken, 
langsgaan bij alle vrienden van de KSA om daar kerstliederen te brengen. Ook dit jaar zal dit 
het geval zijn, maar... er is meer! 

Dit jaar organiseren we samen met alle leiding voor de vierde maal een heus kerstconcert. 
Hier kunnen de mensen komen luisteren naar ons en jullie gezang. Hier worden niet enkel 
kerstliederen gezongen maar wordt er wat extra showgehalte toegevoegd in de vorm van 
een toneel. Ondertussen zal er ook de mogelijkheid zijn om een lekker drankje te drinken 
of iets te eten.  

De voornaamste reden dat we dit organiseren is om mensen die ons willen steunen, maar 
weinig tijd of ruimte hebben om ons thuis te ontvangen, de kans te geven ons in vol ornaat 
aan het werk te zien en te horen. Uiteraard hopen we en verwachten we dat alle Knapen, 
Jonghernieuwers, Aspiranten en Hernieuwers zo veel mogelijk komen zingen, maar dat ze 
ook zeker aanwezig zijn op de repetities en het kerstconcert zelf! 

Zoals altijd moeten er enkele afspraken in het achterhoofd gehouden worden: 
● Je komt steeds in perfect uniform (met korte broek!!!).  We vragen om zo veel 

mogelijk een echte KSA-pull te dragen.  
● Jullie hoeven geen lunchpakket mee te nemen op een volledige ‘kerstzangdag’. Ook 

is er vaak iets lekker voorzien op avonden.  
● Jullie worden steeds naar huis gebracht. Door het verkeer en andere 

omstandigheden, kan het einduur wat afwijken. Panikeer dus niet wanneer je iets 
later thuis zal zijn....  

 
Wij zijn ook steeds op zoek naar chauffeurs. Willen je ouders of wil jij dit graag doen? Neem 
dan contact op via het e-mailadres: kerstzang@ksageraardsbergen.be. 
 
Wie nog met vragen zit, kan deze zeker aan de leiding stellen, kan een mailtje sturen 
naar kerstzang@ksageraardsbergen.be of kan bellen naar Yasmine op 0494/23.37.24.  
 
We maken er samen een supertoffe kerstzang van! 
 
Kyana, Megan en Yasmine  
De kerstzangleiding 
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Hier vinden jullie een schema over waar en wanneer je verwacht wordt. Tot 

dan! 
 

Dag  activiteit tijdstip Plaats 
Vrijdag 6 december repetitie 19:30 - 21:00 KSA-lokalen 
Vrijdag 13 december repetitie 19:30-21:00 KSA-lokalen 
       
Vrijdag 20 december repetitie 19:00 - 21:00 Zaal De doos  
Zaterdag 21 december kerstconcert 16:30 - 21u30 Zaal De doos  
Zondag 22 december   Geen zang  
Maandag 23 december Zang 16:45 - 20:00 KSA-lokalen 
Dinsdag 24 december Kerstavond 09:45 - 16:30 KSA-lokalen 
Woensdag 25 december Kerstmis Geen zang  
Donderdag 26 december Zang 16:45 - 20:00 KSA-lokalen 
Vrijdag 27 December Zang 16:45 - 20:00 KSA-lokalen 
Zaterdag 28 December Zang 12:45 - 20:00 KSA-lokalen 
Zondag 29 december Zang 09:45 - 20:00 KSA-lokalen 
Maandag 30 December Zang 16:45-20:00 KSA-lokalen 
dinsdag 31 december Oudejaar 09:45 - 16:30 KSA-lokalen 
Woensdag 1 januari Nieuwjaar Geen zang KSA-lokalen 
Donderdag 2 januari Zang 16:45- 20:00 KSA-lokalen 
Vrijdag 3 januari Zang 16:45- 20:00 Cinema Focus 
Zaterdag 4 januari Zang 12: 45- 20:00 KSA-lokalen 
Zondag 5 januari Reservedag 9:45 - 17:00 KSA-lokalen 
 


