
DOMI
	 	 			FESTE

Zondag 30 september 2012
14.00u - 18.00u
Steinerschool: Kasteellaan 54 - Gent
blog.dominicusgent.be

INSCHRIJVEN:
Voor 20 september
Via e-mail : domifeste@dominicusgent.be
Volwassenen: € 5,-
Kinderen en jongeren tot 18 jaar: gratis

Er is kinderopvang voor de allerkleinsten.

BESPEEL JE EEN MUZIEKINSTRUMENT ?
De jongeren die hun muziekinstrument willen mee-
brengen, kunnen dat best in hun mail vermelden.

meer info: www.blog.dominicusgent.be

SAMEN VOLUIT ZINGEN EN MUSICEREN

Deze zang- en musiceernamiddag staat open voor  
iedereen die graag meedoet: kinderen, jongeren,  
volwassenen.

Voor kinderkoren, jongerenkoren en volwassenenkoren 
die op liturgisch gebied werkzaam zijn, is het een goede 
gelegenheid om gelijkgestemden te leren kennen en 
nieuw materiaal te ontdekken.

Voor gezinnen en vriendengroepen is het leuk om  
samen de vreugde van het musiceren te ervaren.

En wie alleen komt, zal zich in een zingende
gemeenschap vlug opgenomen weten.

Dus: aarzel niet, en schrijf je in vòòr 20 september.

WELKOM!
Zondag 30 september 2012
14.00u - 18.00u
Steinerschool: Kasteellaan 54 - Gent

samen	
voluit	
zingen	en	
musiceren

D O M I F E S T E

Meer	informatie	op	
www.blog.dominicusgent.be	
en	post	ons	uw	ervaringen,	
herinneringen,	wensen,...

este
 Domifeste       30 / 09 / 2012



30	jaar	Dominicus	Gent	
Domifeste: 	samen	voluit	zingen	en	musiceren

Zo	maar	te	gaan	...

Al jaren zijn kinderen met hun    
mama en papa gelovig op weg...    
Zingend en dansend en springend gaan    
we samen op ontdekkingstocht en vertellen  
elk ons verhaal. Breng je vriendjes mee en speel met ons 
feestelijke wereldmuziek. En ken jij onze snijdersbank ?                     

olv Mieke Danhieux & Co

D O M I F E S T E

14.00	u 	 - 	16.00	u

J ONGERE N VOLWASSE N E N

Richtleeftijd: 6 - 12 jaar
Meneer Clown
Meneer Boer

Mevrouw Bing

Richtleeftijd: 12 - 21 jaar
Pop

Gospel
Taizé

Richtleeftijd: 18 - 103 jaar
Wervelende melodieën

Meeslepende ritmes
Rijke harmonie

Music-mix

Een duik in de wereld van Pop-, Taizé- en Gospel-   
muziek. We verkennen al zingend, drummend,  
tokkelend en fluitend deze drie genres. Alles wordt 
gemixt tot een knallende medley. Muzikant of niet,   
je kan altijd meedoen. Laat van je horen!   
Bespeel je een instrument? Breng het mee.

olv Karel De Clercq en Steven D’hoore

Tegen	de	wind	in	zingen

Begeleid door piano en enkele melodie-instrumenten 
grasduinen we in het liturgische repertoire van 
Dominicus Gent. We leren ook nieuwe liederen en 
brengen frisse ideeën. Opdat onze samenzang adem 
mag geven aan onze keuzes.   
Graag zingen volstaat om mee te doen.  

olv Bernard de Cock

16.00	u 	 - 	17.00	u.

PAUZE	MET	HAPJES	EN	DRANKJES

17.00	u 	 - 	18.00	u

SLOTHAPPENING

Een feestelijk orgelpunt voor klein en groot.

We bouwen allen samen een spetterende slotshow.

geanimeerd door Jozef Sercu

KI N DERE N
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