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ZUID AFRIKAANS KINDERKOOR AAN ZEE 

 
Het evenement 'Sterren Aan Zee' brengt voor de 6de keer Vlaamse topartiesten samen op het podium 
van het Kursaal in Oostende.  
 
Het event brengt deze keer tien artiesten samen. Het geheel wordt aan elkaar gepraat en gezongen 
door de twee gastheren, Koen Vijverman en Kristof Poot. 
 
De artiesten worden live begeleid door de New Bis Band.  Dans en animatie is er voorzien door de 25 
dansers van de Oostendse vereniging Orde van de Wulloks.  Uniek moment zal het optreden worden 
van het Zuid-Afrikaans kinderkoor Bloemfontein. 
 
Het Kursaal van Oostende mag alvast volgende artiesten verwelkomen: 
 
Wendy van Wanten & Jan Wuytens, Willy Sommers, Herbert Verhaeghe,  David Vandyck, Andreï 
Lugovski & het 55 koppige Zuid Afrikaanse kinderkoor Bloemfontein, Johan Verminnen, Gunther Neefs 
en Luc Steeno. 
 
 
PROGRAMMA 
 

• GUNTHER NEEFS 
• JOHAN VERMINNEN 
• ANDREI LUGOVSKI 
• HERBERT VERHAEGHE 
• WUYTENS & VAN WANTEN 
• DAVID VANDYCK 
• LUC STEENO 
• WILLY SOMMERS 
• ZUID-AFRIKAANS KINDERKOOR Bloemfontein 
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KINDERKOOR BLOEMFONTEIN - Zuid-Afrika 

Het Bloemfontein Kinderkoor bestaat uit leden afkomstig uit Zuid-Afrika’s vijfde grootste stad 

Bloemfontein. Het koor wordt sedert het ontstaan ervan in 1987 gedirigeerd door Huibrie Verster.  De 

kinderen verschillen in leeftijd van 8 tot 18 jaar. De koorleden bestaan zowel uit blanken, zwarten als 

kleurlingen. Enige vereiste: over een uitstekende stem beschikken!  Het Bloemfontein Kinderkoor nam 

verschillende malen deel aan nationale en internationale wedstrijden evenals aan tal van radio en 

televisie uitzendingen. ze behaalden prijzen in Montreux, Canada, Zweden, Oostenrijk. 

In België behaalden ze een eerste prijs op het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt.  Ze 

werkten mee aan TV-shows en concerten met onder meer Helmut Lotti, Dana Winner, Andrei 

Lugovski en André Rieu.  Het koor brengt naast de Afrikaanse traditionals ook hedendaagse 

muziek, evergreens, negro spirituals, volksmuziek, kerstmuziek, klassiek, etc...   Belangrijk is de 

choreografie en vooral hun uitstraling.  Het Kinderkoor van Bloemfontein zijn de waardige 

ambassadeurs van de Regenboognatie!  Van 8 december tot 19 december 2017 komen ze naar 

Europa.  Ze toeren in België en worden 10 dagen lang door een enthousiaste ploeg kookouders 

opgevangen in Jeugdheem De Reynaert in Wellen.  

Het beschermcomité Kinderkoor Bloemfontein werd opgericht begin 2000. Bedoeling is om het koor op 

een structurele manier te steunen en te helpen. Hiervoor is een vzw opgericht. Deze vzw organiseert, 

stuurt en betaalt de werking wanneer het koor in België is. Concreet: het comité betaalt voor alle 

transport, verblijf, catering, enz. Bovendien helpt het beschermcomité ook met het aanvragen en 

betalen van visums. Verder steunt het beschermcomité het koor financieel in hun eigen land. Zo werd 

in 1998 in Aliwal North een schooltje gebouwd (met geld van onder meer Helmut Lotti) en werd de 

aanmaak van een CD gesponsord. Bovendien kwam het beschermcomité ook al tussen in de betaling 

van lidgeld van kinderen wiens ouders dit niet kunnen bekostigen. Regel van het comité is: we spelen 

geen Sinterklaas maar willen ook niet de koloniaal uithangen. Het koor komt met een project en het 

comité beslist. Voorzitter is Piet Schiepers, secretaris is Johnny Put en penningmeester is Reginald 

Vossen. Bestuursleden beschermcomité: Chantal Briers, Colette Schiepers, Anja Peters, Wilma 

Reynders, Katrien Boulez en Patrick Janssen.  

 

GUNTHER NEEFS 

 
 
Gunther Neefs werd in Mechelen geboren op 21 september 1965 als zoon van Louis Neefs. 
Net zoals zijn vader heeft Gunther een mooie warme stem en al snel bleek dat ook hij voorbestemd 
was voor de muziekwereld.   Kenners noemen de stem van Günther Neefs doorleefd. Zij hebben 
gelijk, want van kindsbeen af is Günther begeesterd door temperamentvolle ritmes en hij begint zijn 
carrière in 1985 als percussionist bij een bigband. Omringd door blazers en ritmesecties voelt hij zich 
als een vis in het water en het duurt niet lang voor zijn wonderbaarlijke stem hem achter de 
microfoon doet belanden.   
 
Ondertussen staan er al 11 full cd’s op het palmares. Ook hier oogst Günther een onwrikbare 
waardering van publiek en collega’s: pop, rock, soft-jazz, swing, soul, bigband, ballade en funk 
smelten harmonieus samen tot één brok power. Zowel in het Nederlands als in het Engels laat hij van 
zich spreken.   
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Zijn vierde Nederlandstalige cd is een pareltje dat tot stand is gekomen door de creatieve 
samenwerking tussen enkele toppers uit de Vlaamse muziekwereld. Ronny Mosuse, Bart Peeters, Jan 
Leyers, Frank Vander linden en Hugo Matthysen leveren een stevige bijdrage. Günthers warme stem is 
de kers op de taart.   
 
Reizend van dorpen naar steden, naar concert- en feestzalen, op bedrijfsfeesten en festivals, begeleid 
door zijn 4-Band of omringd door een podium vol muzikanten, heeft hij de laatste 21 jaar een 
ijzersterke reputatie opgebouwd als een uniek entertainer, die zijn publiek zeker inpakt met zijn 
unieke persoonlijkheid en zijn kenmerkende, warme stem. Geen wonder dat zijn cd’s moeiteloos hoge 
toppen scheren en zijn live-optredens een ongezien succes garanderen! 
 
  

JOHAN VERMINNEN 

 
 
Zanger/liedjesmaker uit Brussel. Eén van de boegbeelden van het Nederlandstalig chanson in 
Vlaanderen en Nederland uit de lichting met o.m. Raymond Van het Groenewoud, Stef Bos, Kris De 
Bruyne,… Door zijn gevoel voor de Franse taal wordt hij in de lage landen aanzien als een expert van 
het Franse chanson (Brel, Nougaro, Ferré,…). Het pure chanson is de essentie maar heel zijn loopbaan 
al boetseert hij er andere zaken rond: Latijns-Amerikaanse sfeer, jazzy invloeden en andere muziekjes 
die niet van onder de eigen kerktoren afkomstig zijn. 
 
 
 

WILLY SOMMERS 

 
 
Op kerstavond 1970 leert Willy De Gieter producer Roland Verlooven kennen. Het begin van een 

kwarteeuw samenwerking. Mentor Verlooven doopt hem Sommers en schenkt hem een eerste solo-

single: Het is weer morgen. Een nieuw, fris geluid in de Vlaamse muziek, zo blijkt.  

Zijn tweede single is meteen goed voor 19 weken op nummer 1, 100.000 verkochte exemplaren en 

vertalingen in het Frans, Duits en Spaans: 7 anjers, 7 rozen. Goed anderhalf jaar later staat Sommers 

met meer dan een half miljoen singles aan de absolute top van de verkoop. Wie in hem een one hit-

wonder ziet, stelt vast dat hij de hits aan mekaar blijft rijgen: Sympathie is geen liefde, Weet je nog 

die slow, Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds, Blijf nog een uurtje bij mij (Zomerhit 1974), Dans met 

mij tot morgenvroeg, Holiday…  Het succes draait in 1978 uit op een lange termijncontract met 

platengigant Philips/Polygram en de LP Willy Sommers Internationaal met de Franse, Duitse en 

Spaanse vertalingen van zijn hits. 

Maar, ook al verzamelt hij de Zomerhits van 1979 (De nacht wordt lang), 1981 (Naar de zee) en 1984 

(Ik ben verliefd op haar), aan de vooravond van de jaren ’90 heeft Willy Sommers er geheel in 

overeenstemming met de tijdsgeest een moeilijk decennium opzitten. 
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De jaren ’90 van Tien om te Zien 

De volharding van die jaren brengen hem niettemin onverminderd als een boegbeeld van de Vlaamse 

muziek aan de drempel van een nieuwe tijd. De komst van de commerciële zender VTM bombardeert 

Willy Sommers tot goddelijke status in de rol van presentator van Tien om te Zien. Tot in een 

uitverkocht Sportpaleis en zomeredities in Blankenberge toe.  Hij praat op VTM hits van binnen- en 

buitenlandse sterren aan mekaar en scoort er zelf een dozijn of zo. Te beginnen met Het water is veel 

te diep, gevolgd door Als een leeuw in een kooi.  Ondertussen is Willy nog steeds één van de veel 

gevraagde artiesten in Vlaanderen.  Hij brengt op dit ogenblik een nieuw album uit “Boven de 

Wolken”. 

 

ANDREI LUGOVSKI 

 
 

Het is nu 10 jaar geleden dat hij deelnam aan Idool (2007) bij VTM, waar hij op de derde plaats 

eindigde.  Andreï genoot een klassieke zangopleiding en met zijn krachtige baritonstem verrast hij 

telkens ieder publiek. Hij wordt dan ook steevast met een staande ovatie bedankt… Hoewel hij begon 

met een klassiek Italiaans repertoire werd over de jaren heen duidelijk dat hij ook andere richtingen 

uit wou. Hij maakte een mooie mix van pop en opera en werkte al met tal van artiesten samen 

waaronder Will Tura, Dana Winner, Christoff, Richard Claeyderman, Johnny Logan enz… In 2009 

bracht hij z’n eerste album "My World" uit, gevolgd door “Passione" in 2010, “Incanto" in 2012 en 

"Reason to Believe" in 2014. 

LUC STEENO 

 
 
Luc Steeno werd op 28 juni 1964 in Leuven geboren, als eerste in een gezin van drie kinderen. Door 

zijn muzikale interesse voor Will Tura werd zijn belangstelling voor muziek aangewakkerd.  

 

Na vele singles, die allen niet echt scoorden, neemt Luc z´n eerste CD op: "Ik mis je elke dag", wat 

op single verschijnt. Door de komst van "Tien om te zien" scoort Luc hiermee z´n eerste hit en wordt 

hij gebombardeerd tot nieuw idool in Vlaanderen. Luc neemt een duet op met Sandra Kim "Bel me, 

schrijf me" en in 1991 scoorde Luc met "Hij speelde accordeon" een superhit waarmee hij wekenlang 

op de 1e plaats stond en wat nu nog steeds een succesvol nummer is tijdens zijn vele optredens. 
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DAVID VANDYCK 

 
 
David Vandyck wordt op 12 september 1978 in Waregem geboren als enig kind in een muzikaal gezin. 

Tijdens zijn kindertijd wordt hij ondergedompeld in het Nederlands- en Franstalige chanson. Reeds op 

jonge leeftijd zingt David en volgt hij pianoles. Zijn beide ouders zijn grote fan van Will Tura en vanaf 

midden jaren '80 is David dan ook frequent samen met hen terug te vinden op de eerste rij van Tura’s 

concerten. Het is al op 15-jarige leeftijd dat David voor het eerst een duet zingt met zijn muzikale 

voorbeeld ter gelegenheid van de verjaardag van David's mama.  Hij studeert af als master in de 

Handelswetenschappen in Brussel en werkt een 6-tal jaar in het bedrijfsleven. Al gauw beseft David 

dat zijn hart ergens anders ligt.   

 

In het najaar van 2006 zet David Vandyck zijn eerste stappen in de muziekwereld. Het is onder 

andere zijn vrouw Isabelle die hem aanspoort om vooral zijn hart te volgen en te doen wat hij graag 

doet. Het is de vooravond van een fantastische Nederlandstalige carrière want in 2006 en 2007 brengt 

hij twee singles uit: ‘Vervreemd’ en ‘Viva La Fiesta’. Ter promotie van deze laatste single is David 

ondermeer te gast tijdens de kusttour van de Nationale Loterij, in een presentatie en organisatie van 

Luc Appermont.  In het najaar scoort hij zijn allereerste nummer 1 hit in de Ultratop Vlaamse Top 10 

en bij Anne’s Vlaamse 10 op VTM met het lied  ‘Met heel mijn hart’.  Een nummer geschreven door 

David zelf, in een leuke samenwerking met Chris Van Roosendael en Leo Caerts Sr. (componist van 

‘Eviva España’).  

 

WUYTENS & VAN WANTEN 

 
 
in januari 2016, komt Jan in contact met Wendy van Wanten tijdens een toevallige samenwerking in 

één van de vele Vlaamse zalen. Wendy hoort Jan het Napolitaanse nummer 'La Spagnola' brengen 

terwijl ze zich klaarmaakt in haar loge...   Zij stelt voor om dat nummer als duet op het einde van de 

show te brengen!   

 

Dit wordt fel gesmaakt door het publiek waardoor Jan en Wendy besluiten om verder samen te 

werken. kort daarop besluit het splinternieuwe duo een clip op te nemen met het nummer La 

Spagnola! deze clip wordt vaak gedraaid op oa Ment Tv! Maar daar blijft het niet bij want later nemen 

ze ook de klepper 'Amigos Para Siempre' op die later de titel wordt van hun eerste full album dat maar 

liefst 14 klassieke parels bevat. Sindsdien treden te op onder de naam 'Wuytens & Van Wanten'!! de 

samenwerking verloopt uitermate vlot en als kers op de taart gaven Wuytens & Van Wanten het beste 

van zichzelf tijdens hun eerste live concert in Oudenaarde met groot orkest!  

Ondertussen toeren ze met succes samen door Vlaanderen! 
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HERBERT VERHAEGHE 

 
 
Op 30 maart ‘74 laat hij voor het eerst z’n stem horen in de kraamkliniek in Kortrijk. Op z‘n 6de volgt 

hij al notenleer en klarinet. Hij treedt vaker op, al dan niet met de gitaar erbij, en speelt enkele 

seizoenen mee met het Kuurns Theater.  In 1996 brengt hij z‘n eerste EP uit met eigen 

Nederlandstalig werk. Sinds 2000 is hij presentator bij Radio 2 (o.a. Zomerhit, Viva Vlaanderen, de 

Fata Morgana-show en de programma‘s van Radio 2 West-Vlaanderen). Herbert probeert elk podium 

uit: van de jeugdclub, tot het woonzorgcentrum. Patrick Mortier, die begin de jaren 2000 de leider is 

van de Radio 2 Band, neemt met Herbert 2 liedjes op: “Zonder woorden” en “Het werd zomer”. 

In 2009 brengt Herbert Verhaeghe z‘n eerste album uit: “Mijn Verlangen”. Sinds juni 2011 is Herbert 

het gezicht van Ment-TV, waar hij ondermeer de Vlaamse Top 10 presenteert met Lindsay.  

 

In juni 2013 brengt hij een nieuwe full-CD uit: BijZoNder. Daarop staan 12 parels van de Volendamse 

groep BZN, die in een schitterend Nederlandstalig jasje werden gestopt door Herbert en z‘n producer 

Peter Keereman. Herbert krijgt felicitaties van de frontman van BZN, Jan Keizer, die op de 

albumvoorstelling aanwezig is. De singles Yo te amo, Ik voel me zo, Vroeg of laat, en Manuela danst 

worden luidkeels meegezongen, en pieken in heel wat hitlijsten. Eind 2016 heeft Herbert z’n eerste 

nummer één te pakken in De Vlaamse Top 10: “Een ongewone reis”, de laatste single en het laatste 

nummer op “Tijd”, wordt maandenlang gedraaid op veel radiozenders en Ment-TV. Het liedje 

verschijnt in een luxeverpakking met postkaarten, en een nieuw Kerstnummer. Voor “Kerstmis met 

jou” tekent Herbert niet alleen voor de tekst, ook voor de muziek die hij voor het eerst samen met 

Peter Keereman componeert.  Op 1 maart 2017 worden de fans getrakteerd op een gloednieuwe 

single van Herbert. “Zonder jou” is de frisse voorbode van z’n 5de full-CD die midden september zal 

verschijnen.  Eind mei pakt Herbert uit met een verrassende samenwerking. “Klein Geluk” is een 

gloednieuw nummer dat hij samen met harpiste Janu brengt. Vanaf nu kan het duo ook samen 

geboekt worden. Samen met Janu trekt hij voor het eerst naar de Gentse Feesten. Herbert amuseert 

zich te pletter op en naast het podium… Met heel wat fans, en een fijn team rond hem werkt hij méér 

dan 200 optredens per jaar af. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TICKETS 

€ 50 - € 40 - € 35 (incl reservatiekosten) 

www.ticketmaster.be 

070 66 06 01 (max € 0,30 / min) 

Boxoffice Toerisme Oostende  

UPGRADES 

Theatermenu Brasserie Henry: € 60 

www.brasseriehenry.be 

 


