
 

 

 

 

 

 

Infobrochure 
 

 

  

Voor verdere informatie: 

Zie www.wysiwygvzw.be 

Of bel 0472 53 51 49  

Of mail naar wysiwygvzw@gmail.com 
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Musical Moments 
 

Musical Moments is een programma waarbij zangeres Gusje Verbergt en 

zanger Kris Steenackers samen met live pianobegeleiding u een aangename 

middag of avond met muziek brengen.  

Met Musical Moments kan u kiezen uit een aantal standaard-programma’s. 

Het grote voordeel hiervan is dat u perfect weet wat u mag verwachten. Wilt 

u liever toch een programma op maat gemaakt? Ook dat kan: samen met u 

bespreken we wat kan. 

Bij elk optreden zorgen wij voor alles: zowel zangers als muzikanten en de 

geluidsversterking worden door ons verzorgd. Alle communicatie verloopt 

ook via 1 centrale contactpersoon zodat alles helder en vlot verloopt. 

 

 

Al bij het eerste optreden in Ter Duinen (Nieuwpoort) voor Samana 
Nationaal werd duidelijk dat Musical Moments een schot in de roos 
is. 

Elk onderdeel werd enorm gesmaakt: zowel de 
operettemelodieën als de musicalhits. Daarna volgde de klap op 
de vuurpijl en werd er het laatste half uur enthousiast 
meegezongen. 

Tot tweemaal toe werd er een toegift gedaan voor het luid 
applaudisserende publiek. 

Coördinator Annemie Huybrechts is enthousiast en bevestigt dat 

het goed is! (annemiehuybrechts@skynet.be) 

 

 

De inhoud van de speellijsten vermeld in deze brochure kan door Wysiwyg altijd aangepast worden 

zonder de tegenpartij hier vooraf in kennis te moeten stellen en zonder dat de tegenpartij dit kan 

betwisten. 

mailto:annemiehuybrechts@skynet.be


4 
 

Programma 
 

Elk standaard optreden bestaat uit 2 delen (modules) van ca. 40 minuten 

met daartussen een pauze. 

 

Vanaf 2018 voorzien we per seizoen naast de klassieke modules ook een 

specifieke voorstelling die we alleen dat jaar brengen. We doen dit omdat 

meer en meer verenigingen ons terug vragen. 

Zoals altijd mag u van ons voorstelling verwachten met een gevarieerd 

muziekaanbod. En natuurlijk praten we die op een luchtige en aangename 

wijze aan elkaar. 

Op die manier hoeven we ons geen zorgen te maken of we niet hetzelfde 

programma brengen als de vorige keer voor uw vereniging. 

 

Daarnaast blijven we ook een aantal standaard modules rond een bepaald 

thema aanbieden.  

Wanneer u niet voor het programma van het seizoen kiest, kan u zelf 2 

delen kiezen die samen een optreden vormen. 

Verder in deze brochure vindt u de modules waaruit u momenteel kan 

kiezen. 

In overleg kunnen ook andere nummers gekozen worden. Ook de 

tijdsduur kan aangepast worden. 
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Kostprijs 
 

De kostprijs van een optreden hangt af van het aantal muzikanten en 

zangers. 

We brengen onze eigen geluidsinstallatie en piano mee, dit is inbegrepen 

in de kostprijs. 

Kleine formatie = Pianist(e) + zanger(es) = € 250.00 

Grote formatie = Pianist(e) + zangeres + zanger = € 350.00 

 

Als u ons vraagt welke formatie onze voorkeur draagt, dan zeggen we 

resoluut: de grote formatie! Niet om u op kosten te jagen, maar de 

combinatie zanger-zangeres maakt dat we zoveel meer nummers kunnen 

brengen. Ook duetten horen dan tot de mogelijkheden.  

 

Indien de locatie van de voorstelling meer dan 25 km (enkel) verwijderd is 

van onze maatschappelijke zetel (Bosstraat 47, Lier), wordt er per km 0,35 

Euro bijgerekend.  
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Zang  

Gusje Verbergt 
 

Gusje Verbergt is een muzikale duizendpoot. Ze studeerde 
zang aan het Mechelse stedelijk conservatorium en kreeg 
daar les van de beroemde muziekpedagoge en 
mezzosopraan Lucienne van Deyck. Gusje vervolmaakte er 
zich tot klassiek zangeres en studeerde af met de grootste 
onderscheiding. 

Ze speelde tal van hoofdrollen in verschillende operettes en musicals en 
zingt ook geregeld bij huwelijken en begrafenissen.  

 

Kris Steenackers 
 

Kris zette al als kleuter zijn eerste stappen op het podium - zij 
het zonder publiek- in feestzaal De Volkslust in Duffel, die 
door zijn grootouders uitgebaat werd.  
Pas in 1990 staat hij voor het eerst echt op het podium in een 
productie van het Garagetheater in Duffel. 
In 1999 richt hij samen met o.a. Gusje Verbergt Wysiwyg 
Theaterproducties op. 

Hierbij speelde hij al tal van hoofdrollen in musicals. Daarnaast zingt hij 
ook geregeld bij huwelijken en begrafenissen. 

 

 

Ook in december 2018 brachten Gusje en Kris een Musical 
Melodies programma voor voor Samana Nationaal.  

Martine De Meyer, bestuurslid van Samana Lovendegem, was zo 
onder de indruk dat ze Wysiwyg ter stond uitnodigde om in 
december 2018 op hun kerstfeestje op te treden. 

(Martine.DeMeyer@cm.be) 

mailto:Martine.DeMeyer@cm.be
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Pianisten 
Erik Laurent 

 
Erik is al van jongsaf actief als toetsenman, zowel op piano, 
keyboard en orgel. Hij begeleidde enkele koren en 
solozangers en speelde bij diverse bands en ensembles. 
Momenteel is dat nog bij coverband 'Battaklank', 
gelegenheidsformatie 'De Jaargetijden' en instrumentaal 
ensemble 'Affiatamento'. 

Sinds 2001 is Erik een vaste waarde bij Wysiwyg Theaterproducties. 
De laatste jaren is dat vooral als één van de vaste begeleiders van de 
Wysiwyg Singers en de Musical Moments. 

 

Jan Straus 
 

  (°1991) Op 8-jarige leeftijd startte Jan met 
muzieklessen aan de AMWD Mortsel. Tussen 2000 en 
2014 volgde hij piano bij Sonja Wellens, Jean-Paul 
Vanden Driessche en Els Vander Koelen.  
In 2012 trad hij als eerste keer naar voor als solist in 

Gershwin’s Rhapsody in Blue in een eigen arrangement voor piano en 
groot klarinetensemble. Sinds 2015 is Jan actief als repetitor en pianist 
bij het Lierse musicalgezelschap Wysiwyg. Daarnaast componeert hij 
ook zelf klassieke muziek. 

 

Enkele reacties van toeschouwers & organisatoren: 

• “Ik wou eerst niet komen, maar door jullie ben ik blij dat ik 
geweest ben.”(Toeschouwer OKRA Blaasveld) 

• “Dit is het beste wat we in 10 jaar gezien hebben”.  
(Toeschouwer Samana Lovendegem) 

• “Jullie komen volgend jaar toch terug hé !!!!!” 
(Toeschouwer Samana Pius X, Mechelen) 
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Musical moments 2018-2019 
Het seizoensprogramma wordt altijd gebracht door zanger, zangeres en 

pianist en kost 350 Euro + eventuele vervoerskosten. Hiervoor krijgt u een 

optreden van 2 x 45 minuten. Ook alle geluidsmateriaal e.d.m. zit mee in 

de prijs vervat.  

Het programma van dit seizoen bevat de volgende nummers: 

Deel 1 
Wien du Stad meier Traumen 
Villa lied  
Pardon Madame 
Barcarolle 
O Theophiel 
Adieu mein kleiner Gardeoffizier 
This is the moment (Jekyll & Hyde)  
Someone Like You (Jekyll & Hyde) 
All I Ask Of You (The Phantom Of The Opera) 
Memory (Cats) 
If I Were A Rich Man (Fiddler on the Roof - Anatevka) 
Potpourri The sound of music 
   
Deel 2 
 Louis Neefs medley  
Hou me vast (Volumnia)  
Drink rode wijn (Joe Harris)  
Houden van (Miel Cools) 
De pastorale (Ramses Shaffy en Liesbeth List) 
Een beetje verliefd (André Hazes)  
Dag vreemde man (Ann Christy)  
De roos (Ann Christy)  
Malle Babbe (Rob de Nijs)  
ik krijg een heel apart gevoel vanbinnen (Corry Konings) 
Eviva Espana (Samantha) 
Ik hou van u (Noordkaap)  

 



9 
 

Modules 

Module 1: Klassiek – operette – musical 
45 minuten lang bekende klassieke nummers, nummers uit operettes en musicals. 

Module 2: Nederlandse en Vlaamse Klassiekers 
45 minuten lang bekende Nederlandse en Vlaamse klassiekers; enkele 
voorbeelden: Het dorp - Houden van  - Breng eens een zonnetje - Ach Margrietje - 
Tulpen uit Amsterdam - Het kleine café aan de haven - De lichtjes van de Schelde 

Module 3: Kerst 
45 minuten lang bekende en minder bekende kerstliedjes; enkele voorbeelden: 
Stille nacht/suzanina - O denneboom - White Christmas - Jingle bells - Nu sijt 
wellecome - Er is een roos ontsprongen – Cantique de Noël 

Module 4: Ambiance 
We maken de leuke sfeer nog gezelliger en brengen leuke meezingers en schlagers; 
enkele voorbeelden: Louis Neefs medley - Drink rode wijn (Joe Harris) - Een ster 
(Stan Van Samang) - Chérie (Eddy Wally) - Een beetje verliefd (André Hazes) - Malle 
Babbe (Rob de Nijs) - Heb je even voor mij (Frans Bauer) 

Module 5: Liedjes uit de jaren ’60 en ‘70 
45 minuten lang bekende nummers uit de jaren ’60 en ‘70; enkele voorbeelden: 
Yesterday - Hey Jude - Mrs. Robinson  - In the ghetto  - Please release me – She - 
My way - Pour un flirt - Une belle histoire  - Les champs-Elysées 

Module 6: Chansons françaises 
45 minuten lang bekende Franse nummers; enkele voorbeelden: 
L' amour en héritage -  Non, je ne regrette rien - La ballade des gens heureux - 
Emmene-moi danser ce soir – Bruxelles - C’est magnifique - Quand on a que 
l’amour 

Module 7: meezingers 
45 minuten lang liedjes die iedereen kan meezingen; enkele voorbeelden: Het 
kleine café aan de haven - Tulpen uit Amsterdam - In de stille Kempen - Och was ik 
maar bij moeder thuisgebleven – Hemelhuis - Des winters als het regent - De 
poppenstoet - Café zonder bier - Ik hou zoveel van mijn bompapa -  

Module 8: Kom dans! – Liedjes om op te dansen - In voorbereiding 
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Enkele referenties 
 

• Samana nationaal, Ter Duinen, Nieuwpoort 

• Samana Pius X, Mechelen 

• OKRA Blaasveld 

• Parochiemedewerkers Koningshooikt 

• Heemkring Lyrana, Lier 

• Okra Trefpunt Mechelen Centrum 

• Okra Dijle, Mechelen 
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Ook dit vind je bij Wysiwyg 
 

 Wysiwyg musical 
Elk jaar in november brengt Wysiwyg een grote 
musicalproductie in een van de culturele centra van Lier. Altijd 
in het Nederlands en met live orkest. 
 

 

 

Wysiwyg café 
Live muziek in een gezellig kader. Enkele keren per jaar kan u 
komen genieten van een drankje terwijl u luistert naar live 
muziek door onze artiesten. Elk café heeft een eigen thema. 

 

 

Wysiwyg wedding singers 
Ook op huwelijksvieringen en -recepties zijn we van de partij! 
Uw lievelingsmuziek wordt live gespeeld op een van de 
belangrijkste dagen van uw leven. Verschillende formules zijn 
mogelijk. 

 

 

Wysiwyg funeral singers 
Ook bij begrafenissen is muziek heel belangrijk: ze brengt 
troost en herinnering. Wysiwyg kan de muzikale omkadering 
van de dienst verzorgen. 

 

 

Wysiwyg party singers 
Live muziek op een feestje zonder een hele coverband in je huis 
te halen? Dan ben je bij de Wysiwyg Party Singers aan het 
juiste adres. 

 

 

Wysiwyg Juniors 
De jongerenwerking van Wysiwyg: elke zondag oefenen onze 
Juniors de drie disciplines van musical: zang, dans en acteren 
om hun kunnen tijdens het toonmoment in mei te tonen. 
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De Wysiwyg Musical Moments zijn producten van de v.z.w. 

Wysiwyg Theaterproducties. 

 

Wysiwyg Theaterproducties v.z.w. 

Bosstraat 47 

B - 2500 LIER 

 
www.wysiwygvzw.be 

tel.: 0472 53 51 49 

E-mail: wysiwygvzw@gmail.com 

 

  

http://www.wysiwygvzw.be/
mailto:wysiwygvzw@gmail.com

