
oddelijk kind’
’t Is geboren het

We zien sommigen onder u hierbij misschien Wel de WenkbrauWen 

fronsen… actrice marleen merckx (simonneken van ‘thuis’) zoWaar in 

een kerstconcert? en dan nog in combinatie met radio maker, sport-

commentator en zanger kris baert? 



teksten: marleen merckx • zang: kris baert

muziek: bart vankelecom, isidoor deWilde,

eddy peremans, geert vandenbon en 

patrick van den heede

techniek: geert sterckx

duur: 90’

deze voorstelling is opgenomen in 

PODIUMAANBOD VLAANDEREN. 

de organisator krijgt op die manier 

een aardige reductie op de inkoopsom. info en booking: kris_baert@hotmail.com - 0477 610 197 of isidoor.dewilde@skynet.be

“ het antwoord is overduidelijk: ja! onze tandem draait op volle toeren. de toeschouwers 

pikken het helemaal op en laten dat ook spontaan merken. mijn pure, doorleefde kerst-

verhalen en gedichten in combinatie met de schitterende liedjes van kris baert en zijn vijf 

meesterlijke muzikanten weten de mensen te begeesteren. het leuke is dat we nooit plat of 

grof moeten zijn om de mensen te boeien. dat hadden we trouwens in 2006 al afgesproken 

toen we mekaar in de provence, in de schaduw van de ventoux hebben leren kennen. We 

maakten een afspraak om samen iets te doen op het podium maar het moest aangenaam 

èn warm zijn. en dat is zeker gelukt. kris en ik hebben een schitterende voorstelling in me-

kaar gestoken. het heeft zweet gekost maar het is gelukt. zowel de zaalvoorstelling ‘doe 

het zo zacht je kan’, als het kerstconcert ‘ ’t is geboren het goddelijk kind’ hebben dat tikje 

meer!”

“en dat ‘tikje meer’ tonen we in ons kerstconcert! We proberen om ons publiek mee te nemen 

in een fijne, gezellige kerstsfeer. dat zeker. maar we brengen wel gedichten, verhalen en 

liedjes met een maatschappijkritisch ondertoontje. dat moet kunnen, denken wij. zowel 

in kerken als in zalen doen we dat. marleen brengt verhalen en toppoëzie om duimen 

en vingers bij af te likken. en ik zing, naast een aantal kerstklassiekers, ook schitterende 

kleinkunst van grootmeesters uit vlaanderen en nederland èn van onszelf. het zijn stuk 

voor stuk nummers om even over na te denken en bij stil te staan. zij die al kwamen kijken 

waren super-enthousiast! ook al omdat ze mochten ervaren dat het samenspel tussen ons 

absoluut werkt. mag ik daarbij ook mijn geweldig fijne muzikanten in één adem vernoemen? 

ik hoor na iedere voorstelling uit vele monden dat zij een zeer wezenlijk aandeel hebben in 

het succes van de voorstellingen. en dat is bij ons kerstconcert niet anders! ik reken weer 

keihard op bart vankelecom (piano) en isidoor de Wilde (accordeon), de gitaarvirtuozen 

eddy peremans en geert vandenbon en de multi-getalenteerde patrick vandenheede. We 

ondersteunen één en ander ook met schitterende beelden en meezingteksten. een fijne 

formule.”
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een populaire actrice èn een Wielergekke sportjournalist die samen 

een kerstconcert brengen… kan dat Wel zonder blutsen en builen 

en op een degelijk niveau?

marleen merckx & kris baert bieden vlaanderen 
een warm en vrolijk kerstconcert aan! 


