KERSTIVAL 2018 SPAART 2500 EURO
In het weekend van zaterdag 22 en zondag 23 december 2018 organiseerden instituut MARIAWENDEBLYDHOVE,
basisschool
MOZAIEK,
Kinderopvang
MARIAWENDE,
MARKANT,
UNIZO,
BEWEGING.NET, PETANQUECLUB FC DE GULDEN KAMER en FEESTCOMITE St-Kruis de 16de van
de kersthappening: KERSTIVAL te St-Kruis.

Er werd in totaal 2500 euro ingezameld voor het goede doel. Dit jaar
wordt 2000 euro geschonken aan cultuurplatformen vzw-speling en 500
euro aan kunstenal.
We kregen opnieuw de financiële steun van meer dan 100 ondernemers te St-Kruis met in het bijzonder
onze grote sponsors ING, DELEYE, LUXABEL, OCMW Brugge, stad Brugge (dienst economie) en
drankenhandel Van Gheluwe.
KERSTIVAL kan opnieuw terugkijken op een zeer geslaagde editie
Het begon, op zaterdagavond, met een talrijk bijgewoond kerstevocatie in de H. Kruisverheffing. Het Brugse
koor The Bare Necessities zong meerstemmige liederen uit het lichte repertoire van jazz, musical en
filmmuziek. Voor Kerstival bracht het koor een meezing-kerstconcert met traditionele kerstliederen, samen
met het inclusief koor Cantare con Amore. Het improvisatie theater BIES, in samenwerking met
KUNSTENAL bracht er een improvisatietheater ‘de hemelpoort’.
Gans het weekend kon je genieten van een fototentoonstelling ‘100° C’ door Elisabeth Callens. Het gevoel
van extreme koude en warmte, vastgelegd met een klik op de knop.
Zondag was er traditioneel een aangename en knusse kerstsfeer op de kerstmarkt verzorgd door vele
verenigingen en organisaties van St-Kruis. In de namiddag was er voor de kinderen een optreden van papa
chicoo. Het hoogtepunt was opnieuw een optreden van kinderkoor Mozaïek onder leiding van Lies
Haerynck die ook, samen met Nico Blontrock, instond voor ‘St-Kruis zingt kerstliederen’.
Gene Thomas sloot kerstival af met een sfeervol optreden. Alles werd bekroond met een mooi verlichte
parochiekerk tijdens de kersthappening.
Kerstival schenkt 2500 euro aan culturele doelen in Brugge
Enerzijds kreeg Speling vzw een cheque van 2000 euro. Coördinator Anne Vanneste en dirigente Elke
Poppe waren verheugd met het resultaat en de kerstival cheque. Vzw Speling is een inclusief sociale
vereniging die kansen geeft aan groepen en mensen uit de maatschappij.
Daarnaast kreeg ook cultuurplatform Kunstenal een cheque van 500 euro voor hun werking. Coördindator
Lander Hoornaert was zeer tevreden met deze financiële ondersteuning. Kunstenal wil cultuur en kunst
verspreiden, dit zowel amateuristisch als professioneel binnen een Brugse context.

Hou alvast het eerste weekend van de kerstvakantie, 21 en 22 december
2019, vrij voor een bruisend kersthappening te St-Kruis: Kerstival 2019!
Meer info bij Guy ROGISSART Wiedauwbos 38 8310 St-Kruis 0476/203900 guy.rogissart@skynet.be of
op onze website www.kerstival.be alsook FACEBOOK.COM/KERSTIVALSTKRUIS
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