
Vlamingen zingen en swingen graag mee met de hits en de betere 

liedjes Van hier en Van boVen de moerdijk. zeker als ze een biertje 

binnen handbereik weten en als Vlaanderens Feest Van 11 juli in de 

buurt is. maar zelFs zonder drank kan het absoluut! 

zanger en radio-stem kris baert beseFt dat meer dan ooit, want hij 

heeFt al heel wat zalen en tenten laten meebrullen. 

“we gingen vanavond weer collectief uit de bol!” 

... is wat je na afloop uit enthousiaste maar vaak schorre kelen hoort. Van tura en louis 

neefs, noordkaap, boudewijn de groot, rob de nijs… over jan de wilde, raymond, willem 

Vermandere en wannes Vandevelde tot — waarom niet — marva en bart Vandenbossche. 

iedereen kent zowat alle teksten uit het hoofd en dat helpt om er een geweldige belevenis 

èn beleving van te maken. maar we projecteren de teksten voor alle zekerheid ook nog 

eens. zo is er geen enkel excuus om niet mee te zingen. 

 ‘Zot van meeezingen’ is te boeken voor 11 juli-vieringen, jawel… maar uiteraard ook 

op de 364 andere dagen van het jaar! dan denken we aan personeelsfeesten, ver-

jaardagen, verrassingsfeesten, jubilea, allerhande volksfeesten, leuke vieringen bij 

verenigingen, ... als het maar plezant mag zijn! 

zot
van
meezingen

zang: kris baert

muziek: liVe band ‘ander sChoon Volk’

teChniek: geert sterCkx

duur: 90’ info en booking: kris_baert@hotmail.com - 0477 610 197 of isidoor.dewilde@skynet.be

Podiumbeest kris baert & ander schoon Volk jagen er geweldig de sfeer in!

de voorbije maanden waren sfeermaker Kris Baert en zijn live band met dit ambiancepro-

gramma te bekijken op tal van feestelijke plekken in Vlaanderen. Voor wie dat wil geven we 

graag, discreet, een paar adresjes door van organisatoren die in de voorbije tijd kris baert 

en zijn schoon Volk in huis haalden. laat maar weten… 

als je graag al de meezing-klassiekers uit Vlaanderen en nederland op één avond wil horen 

èn meezingen, dan moet je deze productie zeker in huis halen! of het nu wintert of zomert… 

of zomert in de winter, voor 50 mensen of voor 500… deze voorstelling jaagt het vuur door 

de massa en doet de lijven dampen!


