
16u15

16u45

17u 

17u30

18u

20u

22u

Opening door de Fanfare Sint Pietersvrienden

Belleman

Optreden kinderen van O.L.V. van Fatima School

Kerstverhalen uit onze streek in de kerk

Band Lost Soul Singers

Optreden Kwartslag

Muzikale afsluiter @Random

*Doorlopend originele kerstgeschenken van creatieve 
 Aarschottenaren

Zelf een stand uitbaten? 
Contacteer pietmertens100@telenet.be



Wat is er te doen op de Gijmelse Kerstmarkt?
Om 16u15 opent de Koninklijke Fanfare Sint-Pietersvrienden van Gijmel de 
Kerstmarkt met enkele stemmige kerstsongs onder leiding van dirigent Danny 
Schepers.

Om 17u na de aankondiging van de Aarschotse Belleman zetten de kinderen 
van de O. L.V. van Fatima school hun beste beentje voor en brengen hun kerst-
liedjes op het podium.

Aansluitend kan je in de kerk van Gijmel gaan luisteren naar kerstverhalen uit 
onze streek, gebracht door professionele verhalenvertellers van Verhalen Verbin-
den Platteland.

In de parochiezaal kan je doorlopend  flaneren langs mooie kerststanden en 
buiten zorgen de plaatselijke verenigingen voor een ruime keuze aan hapjes en 
tapjes. 

Om 18u is het de beurt aan de band Lost Soul Singers.  Met twee  akoestische 
gitaren, 3-koppige zang en een stevige bas spelen zij covers en eigen nummers.  
Zij laten zich inspireren door namen als David Crosby, Stephen Stills, Graham 
Nash, Neil Young, Glenn Frey...  “Give them some blues, some rock&roll, that’s 
all they need to save a lost soul...”

Om 20u is het de beurt aan  Kwartslag. The Kevins worden vocaal bijgestaan 
door Miss Kelly en brengen een mix van dansbare en meezingbare hits. Breng je 
dansschoenen mee en warm je stem op, dan zorgen zij voor de rest..

@Random zorgt om 22u voor een spetter van een afsluiter.  Een 6 koppige cov-
erband met Rock’n Roll covers van o.a. ZZ Top, Wolfmother, The White Stripes, 
CCR, The Scene maar ook pop, country én het Nederlandstalige lied ontbreekt 
niet.

Bovendien is alles gratis toegankelijk, 
dus graag  tot 14 december op de Gijmelse Kerstmarkt.    

Singenderwijs zangkoor Gijmel


