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Het gemengd koor van de Academie voor Muziek, Woord en Dans  ‘August 
De Boeck’ kende zijn ontstaan in 1966. Na Herman Bronselaer en Veva Van 
de Sompele, nam Johan Van der Beken het dirigeerstokje op in 1992.

In 1993 werd tweemaal de opera Dido and Aeneas van Henry Purcell uitge-
voerd, een herneming van een vroeger project met de zangklas en het strijk-
orkest van de academie. Eveneens in 1993 figureerde het koor bij toneelkring 
‘Tijl’ in Ternat als dorpskoor De Zachte Keel in het gelijknamige stuk van 
Felix Timmermans.

In maart 1994 voerde de Koninklijke Harmonie ‘De Katholieke Gilde’ onder 
leiding van Luc De Vleeschouwer haar halfvastenconcert op. In de nummers 
The Magic of Disney en The Sound of Music vormde het koor samen met 
Pojedu uit Melle en Uscia uit Huise een zanggroep van 80 mensen voor de 
vocale vertolking. Tijdens de Kerstconcerten van 1997 tot 2002 in de Sint-
Martinuskerk te Asse werd de samenwerking met Pojedu succesvol herhaald.
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Op zondag 8 april 2001 werd de Markuspassion van Reinhard Keiser uitge-
voerd tot grote voldoening van alle aanwezigen. Tevens werkte het koor mee 
aan het dubbel Disneyconcert op 26 en 27 oktober 2001, een organisatie van 
de harmonie ‘De Gilde’ en het cultureel centrum ‘Den Horinck’ te Zellik.

Van 18 tot 23 december 2002 verbleef het koor te Wenen. Samen met het 
gemengd koor Pojedu uit Melle, traden zij op in het Rathaus en bij het paleis 
van Schönbrunn.

Nadien volgden nog schitterende uitvoeringen van het oratorium Paulus van 
Mendelssohn, de Dominicus Messe van Mozart en het Requiem van Verdi. De 
uitvoeringen van Haydns oratorium Die Schöpfung, op zaterdag 14 en zondag 
15 november te Asse en zaterdag 21 november te Gent, overtroffen ieders 
stoutste verwachtingen.

Bij een repetitie van ‘Die Schöpfung’.
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