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zondag 26 januari 2020 | 11 uur | OC De Troubadour Bissegem
Nieuwjaarsconcert door Instaporkest De Crescendoentjes, Jeugdharmonie Jong Crescendo en 
Concertharmonie Crescendo, met medewerking van “De Opmaatjes” (leerlingen muziekinitiatie) 
van het Conservatorium Kortrijk - afdeling Bissegem

zaterdag 9 mei 2020 | 17.30 uur | OC De Troubadour Bissegem 
zondag 10 mei 2020 | 15 uur | OC De Troubadour Bissegem
Musical “De Kleine Prins” door Jeugdharmonie Jong Crescendo, leerlingen muziekatelier 
MCV van het Conservatorium van Kortrijk - afdeling Bissegem, leerlingen muziekatelier MCV 
van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord van Menen - afdelingen Lauwe en Wijnberg,  
en leerlingen woordatelier van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord van Menen

zondag 27 september 2020 | 16 uur | Binnenplein Oud Gemeentehuis Bissegem
Kermisconcert door Jeugdharmonie Jong Crescendo en Concertharmonie Crescendo

zaterdag 21 november 2020 | 17 uur
Sint-Ceciliaviering door Instaporkest De Crescendoentjes, Jeugdharmonie Jong Crescendo 
en Concertharmonie Crescendo

zaterdag 5 december 2020 | 19.30 uur | OC De Troubadour
December Proms door Concertharmonie Crescendo



Ouverture uit “Leichte Kavallerie” Franz von Suppé
 arr. Fernand Rogister
Menuet des Follets uit “La Damnation de Faust” Hector Berlioz
solisten: Crescendo’s hobo- en fluitpupiter arr. Alain Verhoeven
Les Oiseaux dans la Charmille uit “Les Contes d’Hoffmann” Jacques Offenbach
soliste: Phebe Wittevrongel arr. Lisa Verhoeven
Harry James Medley Alberto Pestalozza, Harry James & Jack Mattias
solisten: Lieven van Baelen en Crescendo’s trompetpupiter arr. Claude Cuvelier
Summer of ‘69 Bryan Adams & Jim Vallance
solist: Tom Hillewaere arr. Niels De Potter
Walking in the Air from “The Snowman” Howard Blake
solist: Arthur Gheysens

Marche Hongroise uit “La Damnation de Faust” Hector Berlioz 
 arr. Ton van Grevenbroek
Villanelle uit “Les Nuits d’Eté” Hector Berlioz
soliste: Phebe Wittevrongel arr. Lisa Verhoeven
Belle Nuit, Ô Nuit d’Amour uit “Les Contes d’Hoffmann” Jacques Offenbach
solisten: Phebe Wittevrongel & Arthur Gheysens arr. Jos van de Braak
Boom Bang A Bang Alan Moorhouse & Peter Warne
solist: Arthur Gheysens arr. Bert Six

50 JAAR WOODSTOCK
Summer in the City John Sebastian, Steve Boone & Mark Sebastian
solist: Tom Hillewaere arr. Xavier Van Betsbrugge
Spinning Wheel David Clayton-Thomas
solist: Tom Hillewaere arr. Claude Cuvelier
Ain’t No Sunshine When She’s Gone Bill Withers & Booker T. Jones
solisten: Tom Hillewaere & Xavier Van Betsbrugge
Eloise Paul Ryan
solist: Tom Hillewaere arr. Philip Sparke
Proud Mary John Fogerty
solist: Tom Hillewaere arr. Geert Deforche

Pomp and Circumstance Sir Edward Elgar

Arthur Gheysens (°2008) begon met zingen tijdens zijn kleuterjaren op de 
achterbank van de auto, waar hij moeiteloos het Studio-100-repertoire mee-
zong en kleur gaf. Het was dus al vlug duidelijk dat zingen zijn passie is. De 
zangles bij Céline Malisse is tot op heden dan ook hét moment waar hij 
wekelijks zo naar uitkijkt. Daarnaast volgt Arthur sinds de derde kleuterklas 
pianoles en is hij actief in dansschool Pirouette, waar hij momenteel naast 
klassiek ballet ook jazzdans en de richting musical volgt. In de Stedelijke 
Academie voor Muziek en Woord van Menen volgt Arthur, naast noten-
leer en piano, ondertussen ook sinds enkele jaren fagotles. En alsof dat nog 
niet voldoende is, gaat Arthur ook wekelijks op gitaarles. Arthur trad al enkele keren op als solist met orkest of 
koor. In 2016 presenteerde hij de titelsong uit “The Snowman” in Nederlandse versie op zijn eerste grote optre-
den, met Jeugdorkest C-Barré uit Wevelgem. Vandaag doet hij dit over in het Engels. In oktober 2018 werd 
Arthur uitgenodigd door het Kortrijks Lyrisch Toneel voor de vertolking van een van de kinderen Von Trapp in 
de musical “The Sound of Music”. Arthur is heel blij dat hij vanavond de kans krijgt om op het promsconcert van 
Crescendo een paar nummers te brengen. Ook aanstaande Kerstdag kan je Arthur aan het werk horen tijdens de 
Kerstviering in Wevelgem, waar hij begeleid wordt door de leden van het Gemengd Koor Echo uit Wevelgem.

Tom is the name and singing is the game. Of het nu in een huwelijksviering is 
begeleid door een pianist, met zijn spitsbroeders in a-capellagroep De Vuile 
Bobbies of als solist bij jazzcombo De Blauwe Nood of bigband Mainstream 
Music Band, Tom Hillewaere (°1983) weet het publiek telkens te raken. Zijn 
grootste liefde is de musicalwereld. Hij vertolkte al talloze rollen in produc-
ties van Arte del Sueño in Harelbeke, waar hij nog steeds actief is: Scar in 
“The Lion King”, Professor Calahan in “Legally Blonde”, de leeuw in “The Wiz”,  
enzovoort, enzoverder. Zijn passie voor musical en zijn talent voor zingen en  
acteren brachten hem overigens ook al buiten de grenzen van onze streek. In 
2017 speelde hij de hoofdrol in “Jekyll & Hyde” bij De Toverlantaarn in Diksmuide. Vorig jaar vertolkte hij FBI-agent 
Carl Hanratty in de musicalversie van “Catch Me If You Can” bij Bohemian Productions in Sint-Niklaas. En bij dat-
zelfde gezelschap speelde hij dit voorjaar nog de hoofdrol in Andrew Lloyd Webbers rockopera “Jesus Christ Superstar”.

Bissegem leerde Phebe Wittevrongel vorig jaar kennen, tijdens de vorige 
editie van de December Proms. Wat een stem! En wat een muzikaliteit! Na 
drie jaar op de klarinet vond Phebe Wittevrongel (°2002, Sint-Laureins) dat 
een instrument niet helemaal haar ding was en ze besloot in 2014 om zich 
voortaan uitsluitend te verdiepen in klassieke zang, begeleid door Veerle 
Van Roosbroeck. Onder impuls van haar zangleerkracht kreeg ze de voor-
bije acht jaar telkens nieuwe uitdagingen aangereikt en ze zong intussen 
een repertoire bijeen met liederen van Wolfgang Amadeus Mozart, Franz 
Schubert, Gioacchino Rossini, Leonard Bernstein, enz. Gelukkig voor ons 
smaakte Phebes eerste optreden met harmonieorkest vorig jaar naar meer en was ze meteen bereid om ook in 
2019 haar steentje bij te dragen aan Crescendo’s promsconcert.


