
 

 

Vocaal ensemble 



 

 



 

 

Vocalix is een vocaal ensemble dat meerstemmige nummers brengt in 

aangepaste arrangementen, voor elk feest of muzikale gebeurtenis, 

gaande van een huwelijksceremonie of privé huiskamerconcert tot 

zaaloptredens, bedrijfsfeesten en publieke/culturele evenementen. 

 

De groep werd opgericht door Ingrid Tokka en Xavier Christiaens die 

beiden al een uitgebreide ervaring hebben in het zingen bij vocale groepen 

en koren en als duo optredens verzorgen in het lichtere genre (Mission 

Impossible, Love Mission, Ingrid en Xavier).  

 

Samen met Heidi Moons en Hilde Van Belle vormen ze het huidige 

basiskwartet dat, naargelang de wensen, vereisten, formule of budget, kan 

worden aangevuld met extra zangers of zangeressen en/of begeleiding. 

 

Vocalix zingt nummers van verschillende genres zoals o.a. pop, lichte 

muziek, jazz, rock, ballads, gospel, kerstliederen enz...   

Bezetting, nummer– en taalkeuze is afhankelijk van het thema, de formule 

en/of de wensen van de organisator. 

 

Vocalix is geen pop"koor" maar een kleine vocale groep waarin elke stem 

zowel mengt als haar eigen partij draagt. De nadruk wordt gelegd op het 

brengen van "kwaliteitsvolle" concerten, waarbij de zangers het tempo, de 

tonaliteit, de dynamiek en samenzang perfect beheersen. 

Namens Vocalix 

 

Ingrid, Heidi, Hilde, Xavier 



 

 

Xavier Christiaens—Bas 

Xavier kreeg zijn muzikale opleiding in 

de Koninklijke  Muziekacademie te 

Brussel. Hij was in de jaren ‘80 gitarist 

bij verschillende rock– en popbands, 

en zong bij vocale ensembles en 

popkoren. (o.a. Bob Boon Singers, 

Just for Fun).  

Vandaag vormt hij met Ingrid Tokka een muzikaal duo met de naam 'Ingrid 

en Xavier', vroeger gekend als 'Mission Impossible' en “Love Mission”.  

 

Als “basso profundo”  zorgt hij voor de nodige ondersteuning in de laagste 

regionen van het register. 

Ingrid Tokka— Alt/Tenor 

Ingrid heeft haar zangervaring 

opgedaan bij cover– en  rockbands, 

meerdere a capella-ensembles,(Bob 

Boon Singers, Intenz, Just for Fun) en 

het inzingen voor studio-opnames met 

o.a. Maurice Engelen.  Ze kreeg 

zangcoaching van Chris Brooker (ex-

Flying Pickets). 

Nu vormt ze samen met Xavier Christiaens een muzikaal duo als 'Ingrid en 

Xavier' (vroeger Mission Impossible & Love Mission). 

 

Met haar warme lage stem haalt ze moeiteloos de tenorlijn van de meeste 

meerstemmige arrangementen. 



 

 

Heidi Moons—Alt 

Heidi Moons, startte haar muzikale 

opleiding aan het 

muziekconservatorium te Hasselt. 

Als een rode draad slingert muziek 

door haar leven.  Van het opluisteren 

van vieringen als solist , als lid van 

enkele koren, als het dirigeren van 

een kinderkoortje. 

 

Verschillende jaren maakte ze deel uit van het vocaal ensemble Three 

Cats, waarmee ze een hoogtepunt op muzikaal vlak beleefde nl. deelname 

aan de liveshows van X-factor op VTM. 

Na een rustige zangperiode neemt ze de ‘rode’ draad weer op en 

ondersteunt met heel veel goesting Vocalix met haar mezzo-alt stem. 

Hilde Van Belle—Sopraan 

Hilde Van Belle, begon jaren geleden 

muziek te studeren aan de academie 

en zet op dit moment haar muzikale 

studies verder aan Luca School of 

Arts campus Lemmens te Leuven. 

Naast het klassieke genre houdt ze 

zich ook met andere genres bezig, en 

haar eigen project “Secretsofamusician”.  

De afgelopen jaren schrijft ze, met de gitaar of de piano aan de hand,zelf 

muziek met de nadruk op inhoud en tekst. Met haar muziek wil ze mensen 

raken, mensen laten nadenken, maar boven alles, mensen laten genieten. 

“Want, willen of niet, muziek is amusement!“ 

Haar zuivere sopraanstem geeft elk nummer die sprankelende en frisse 

toets. 



 

 

Themaconcert  

Een afwisselend programma met verschillende genres of thema’s. 

Meerstemmige zang, met begeleiding door muzikaal combo en/of a 

capella en instrumentale intermezzos. De bezetting en het 

programma worden afgestemd op het thema of zijn op aanvraag. 
 

Duurtijd: ca 1u tot 1u30—met of zonder pauze 
 

Standaard bezetting:  

kwartet met pianobegeleiding 

Optioneel: als kwintet met extra 

stem, en/of met extra begeleiding 

(percussie/bas/cello...) 



 

 

Winter/Kerstconcert 

Een gevarieerd muzikaal programma passend in de sfeer van de 

koude en donkere wintermaanden. Meerstemmige nummers 

gebracht in verrassende versies en arrangementen. 

 
 

Duurtijd: 45min. tot 1u 
 

Standaard bezetting:  

kwartet met pianobegeleiding 

Optioneel: als kwintet met extra 

stem, en/of met extra begeleiding 

(percussie/bas/cello...) 



 

 

Huwelijksmis 

Opluistering van de huwelijksmis. Meestal  zijn dit 5 tot 7 nummers 
doorheen het verloop van de ceremonie. 

De nummers worden in overleg gekozen uit een repertoirelijst, of op 
aanvraag indien ze muzikaal-technisch haalbaar zijn. 

 

Standaard bezettingen:  

A) kwartet met pianobegeleiding 

B) Kwartet live-on-tape 

C) Kwintet a capella 

 

Optioneel: extra live begeleiding 

 

 

 

Aperitief– of kamerconcert 

Een kort programma aangepast aan het type evenement 

Zoals bijv. een huwelijksreceptie,  privé– of bedrijfsfeest, beurs, 
huiskamerconcert, voorstelling e.d. 

 

Duurtijd: ca. 30 min 

 

Standaard bezettingen:  

A) kwartet met pianobegeleiding 

B) Kwartet live-on-tape 

C) Kwintet a capella 

 

Optioneel: extra live begeleiding  



 

 

Informatie—Voorwaarden– Technische vereisten 
Een optreden of concert van Vocalix wordt steeds zorgvuldig voorbereid. 

 

Om u onze beschikbaarheid snel te kunnen bevestigen en een correcte offerte te 

kunnen opmaken is het daarom belangrijk om bij uw aanvraag ons vooraf reeds 

zoveel mogelijk informatie te bezorgen. 

 

Hieronder alvast een lijst van de wenselijke basisinformatie: 

 

 Datum en uur van aanvang 

 Adres, contactgegevens, en telefoon/GSM-nummer 

 Type evenement 

 Gewenste formule 

 Type locatie en ruimte/gebouw: bijv. zaal, kerk... 

 Aantal verwachte gasten 

 anwezige infrastructuur (i.v.m. vereiste geluidsinstallatie, podium, verlichting e.d.) 

 

Noteer dat we eveneens naar budget een aangepaste formule kunnen voostellen 

 

Voowaarden 

Bij akkoord wordt een overeenkomst (standaardformulier met algemene 

voorwaarden) opgesteld en ter bevestiging ondertekend teruggestuurd. 

 

Technische vereisten 

Concerten van Vocalix worden steeds versterkt gebracht. Zowel de stemmen als de 

instrumenten worden zorgvuldig afgeregeld voor een perfecte weergave en optimale 

klank aangepast aan het type locatie of de zaal.  

 

Alle technische vereisten zoals versterking, verlichting, podium e.d. worden vooraf 

besproken, en zijn afhankelijk van de formule, de bezetting, de aanwezige faciliteiten 

en de specificaties van de zaal of de locatie. 

 

Vocalix beschikt over een professionele geluidsinstallatie voor kleine zalen en een 

beperkt publiek (tot ca. 100 personen). Voor grote zalen en specifieke locaties of 

evenementen dient er in overleg een extra PA met geluidstechnieker te worden 

voorzien, ofwel door de organisator, ofwel door Vocalix. Een technische fiche/rider is 

op aanvraag verkrijgbaar. 



 

 


