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2018: een nieuw jaar om met plezier te zingen!
Het nieuwe jaar is enkele dagen oud. We blikken terug op een voor CantaYoung zeer
succesvol verlopen 2017. Op vele kleine en grote optredens van de school- en jeugdkoren,
op workshops en uitstapjes en op andere evenementen. Daar zijn veel mensen mee bezig,
dirigenten, leerkrachten, oudercomité en diverse andere vrijwilligers. Maar het
belangrijkste bij dit alles is dat de kinderen plezier beleven aan het zingen. In 2018 gaan we
door met zingen en wens ik iedereen, zowel de kinderen, hun publiek, onze sponsors en
subsidiënten en iedereen die in de CantaYoung-organisatie actief is een mooi en muzikaal
2018 toe!
Toon Peerboom
voorzitter

CantaYoung in de afgelopen maanden
Lambertusmarkt
Op zondag 10 september werd in het
centrum van Kerkrade de Lambertusmarkt georganiseerd (tegelijkertijd met
Kirchroa jeet plat). Op de kiosk op de
markt traden verschillende muziekgezelschappen op, onder andere de jeugdkoren van CantaYoung. Het was daarmee
het eerste optreden in het schooljaar.

Aimee Charlier in de presentatieworkshop
met de kinderen van de jeugdkoren in de Hub.

Kick-off bijeenkomst
De organisatie van CantaYoung is op
donderdag 14 september in zijn geheel bij
elkaar geweest in de muziekschool. Er
werd uitgelegd wat er in het komende
jaar allemaal gaat gebeuren en de
betrokkenen van de nieuwe scholen (De
Doorkijk, Terwinselen en De Steltloper,
Chevremont) werden voorgesteld. Na de
vragen en discussie was het tijd om samen
een glas te drinken en een hapje te eten.
Workshop met Marleen de Boo
Op woensdag 1 november was Marleen
de Boo te gast in de muziekschool.
CantaYoung organiseerde toen een workshop met deze gerenommeerde Belgische
muziekpedagoog uit Antwerpen. Vier uur
lang hingen de dirigenten van de Canta
Young-koren aan haar lippen. Ze gaf een
aantal interactieve lessen over stemvorming, inzingoefeningen, koorscholing en
meer. Afgesproken is dat ze terugkomt in
het voorjaar voor een vervolgworkshop.

Martin Buber plaquette
Jaarlijks reikt de stichting Euriade de
Martin Buber plaquette uit aan een
bijzonder persoon die met de filosofie van
Buber, de filosoof van de dialoog, is
verbonden. Dat gaat gepaard met levendige dialoogbijeenkomsten voor jongeren
in Rolduc en een feestelijke uitreikingsceremonie. Bij die gelegenheid was het
jeugdkoor gevraagd om op vrijdag 17 november enkele liedjes te zingen voor
Father Shay Cullen (stichter van de Philippijnse kinderrechtenorganisatie PREDA),
die de plaquette ontving.
Uitreiking Martin Buber plaquette

Kirchröatsjer Sjpetsiejalietéte LIVE!

Festival Zing DOOR!
Het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (kortweg VNK Limburg) organiseert
jaarlijks de Limburgse Koordagen in Roermond. Om speciale aandacht te geven
aan koorzang door kinderen, werd op
zondag 19 november het festival Zing
DOOR! gehouden in het Heerlense
Kirchröatsjer Sjpetsiejalietéte LIVE!
Veertig jaar geleden verscheen de lp met
dezelfde naam. Dat was toen een bijzondere gebeurtenis en betekende een enorme impuls voor het Kerkraadse carnaval.
Bij gelegenheid van het jubileum werd er
op zondag 12 november een live-voorstelling georganiseerd met de liedjes van de
plaat (inmiddels ook als cd verkrijgbaar).
De kinderen van de CantaYoung-jeugdkoren hadden enkele van de liedjes ingestudeerd en zongen mee. Het werd een
groot succes en voor 2018 is al een nieuw
Sjpetsiejalietéte LIVE! Concert gepland.
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Zing DOOR!

Grotiuscollege. De kinderen van de
jeugdkoren deden mee aan een aantal
leuke workshops (bijv. jazz-zingen en
spelen met je publiek). Er werd ook
gerepeteerd voor de eindpresentatie,
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waarin elk deelnemend koor twee liedjes
mocht zingen. En natuurlijk werd er
genoten van de speciaal voor het festival
ingehuurde friteskraam.
Kerstwereld Rolduc
Inmiddels is het een traditie geworden
dat de jeugdkoren meewerken aan
Kerstwereld Rolduc. De Kerkraadse
Rotaryclub organiseert dit charitatieve
kerstfestijn jaarlijks en de kinderen van
CantaYoung werken daar graag aan mee.
Ook dit jaar traden ze op en wel op
zondag 10 december.
Workshop door Aimee Charlier
De kinderen van de jeugdkoren gaan
meewerken aan de Vetdonnesjdiegzietsoeng en de Jalazietsoeng van de
Kirchröatsjer Vasteloavends Verain.
Daarvoor wordt een aantal speciaal voor
hen geschreven liedjes ingestudeerd. Om
die zo goed mogelijk te presenteren
worden er enkele presentatieworkshops
gegeven door theaterdocente Aimee
Charlier. Op vrijdag 15 december was de
eerste hiervan in de nieuwe zaal van Hub.
Zie ook de foto op pagina 1.
Zondag 17 december
Dit was wel de drukste dag ooit voor
CantaYoung. ’s Morgens zongen de jeugdkoren bij de kerstmorgen van het Koninklijk Kerkraads Harmonieorkest.
’s Middags waren de beide schoolkoren
van Bleijerheide en St.Ursula te gast in
Beek. Daar werkten ze op speciaal verSchoolkoren Bleijerheide&St.Ursula in Beek

zoek van het Mannenkoor Beeker Liedertafel mee in hun kerstconcert in het Astatheater in Beek. De schoolkoren hadden
gerepeteerd o.l.v. hun dirigenten Veron
Jongstra en Maarten Sonnenschein.
Veron dirigeerde het samengestelde koor
in Beek en het werd een groot succes met
enthousiaste reacties van het publiek. De
organisatie van deze kleine concertreis
lag in handen van Huub Klinkenberg, die
de bus organiseerde en de hele
begeleiding van vertrek tot terugkomst.
Op de avond van 17 december trad het
schoolkoor van De Blokkenberg op in het
Wijngrachtheater bij het kerstconcert van
het CMK. Ook dit was opnieuw een groot
succes.
Nieuwe repetitieruimte jeugdkoren
Het Kerkraadse cultuurcluster Hub (theater, bibliotheek en muziekschool) krijgt
stap voor stap vorm. In Hub is onder
andere een nieuwe kleine zaal en in die
kleine zaal gaan de CantaYoung jeugdkoren repeteren. Elke vrijdag om 16 uur
de Juniors, om 17 uur de Youngsters en
om 18 uur het nog op te richten jongerenkoor.
We gaan niet alleen zo maar repeteren,
maar een keer per maand een open repetitie. Dat zal dan gebeuren op het kleine
podium in de foyer.
Oudercomité: Dankjewel!
Binnen CantaYoung is het oudercomité
actief voor de jeugdkoren. Zij zorgen voor
allerlei praktische ondersteuning (stoelen
gereedzetten, T-shirts wassen, mappen
uitdelen, vervoer van de piano etc.).
Diana en Mark Derkx, Manon Drummen,
Anita Kamphuis, Huub Klinkenberg,
Nathalie Kok, Cristina en Rob Koonen en
Sylvia Körver: heel hartelijk dank!
Nieuwe mensen
Eefje van Meer, dirigent van het schoolkoor De Schatkist Nulland, is onlangs
bevallen van een dochter. Tijdens haar
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zwangerschapsverlof wordt zij vervangen
door Margo Batchev.
Kirsten Lauvenberg-Dortants, dirigent van
de jeugdkoren, verwacht haar derde baby
en gaat na carnaval met zwangerschapsverlof. Zij zal tijdens haar verlof worden
vervangen door Annick Keehnen, die nu al
dirigent is van het schoolkoor van De
Doorkijk Terwinselen.
Programma komende maanden
Ook de komende maanden staat er weer
het nodige op het programma:
De jeugdkoren nemen deel aan de Kingerzietsong, de Vetdonnesjdiegzietsoeng en
aan de Jalazietsoeng (3, 8 en 10 feb).
Presentaties door de verschillende
schoolkoren in hun eigen school.
De gezamenlijke eindpresentatie in het
theater Kerkrade op zondag 10 juni.
Diverse workshops voor de koren en de
dirigenten.
Verder gaan we praten met de muziekdocenten van de middelbare scholen in
de omgeving om te verkennen wat we van
elkaar kunnen leren.
En we gaan aan de koren in Brunssum,
Heerlen en Landgraaf vertellen hoe we
CantaYoung hebben opgezet. Doel is om
geïnteresseerden te helpen om kinderkoren op te zetten in hun omgeving.
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de
stichting CantaYoung:
• Website: www.cantayoung.nl
• E-mail: secretaris@cantayoung.nl
en wordt ontvangen door ca 500 mensen.
Voor meer informatie kunt u ook bellen
met: 06 5326 3524.
Jaarverslag
We maken als stichting CantaYoung een
jaarverslag per schooljaar. Het jaarverslag en de financiële verantwoording over
het schooljaar 2016-2017 kunt u vinden
op onze website: www.cantayoung.nl bij
Stichting.
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Donateursactie
De donateursactie begint op gang te
komen. Regelmatig melden zich mensen
aan om een donatie te doen aan
CantaYoung. Het werkt als volgt:
Donateur
• Voor € 10,- per jaar bent u
donateur van CantaYoung en
helpt u ons op weg.
Vriend
• Voor € 25,- per jaar bent u vriend
van CantaYoung en helpt u ons
nog verder.
Dikke vriend
• Vanaf € 100,- per jaar bent u dikke
vriend van CantaYoung en zorgt u
ervoor dat een kind een jaar kan
zingen.
Druk op Ctrl en klik hier of surf naar:
www.cantayoung.nl/doneren/
Onze subsidiënten en sponsors
CantaYoung wordt financieel ondersteund door de volgende subsidiënten/
sponsors:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeente Kerkrade
VNK Limburg
Fonds Sociale Instellingen (FSI)
Wiertz Foundation
Rabobank Coöperatiefonds
Rotaryclub Kerkrade
Rotaryclub Eurode
Kerkraadse Korenfederatie
Onze Donateurs en Vrienden
Provincie Limburg/Huis voor de
Kunsten Limburg
• Van Melick catering
We worden actief ondersteund door:
• Bindels Vormgeving
• Blitse Kidz
• Bibliotheek Kerkrade
• Onderwijsstichting Movare
En niet te vergeten door:
•

Muziekschool SMK

Onze hartelijke dank hiervoor!
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Donateurs
en Vrienden
van
CantaYoung

Kerkraadse Federatie van
Zanggezelschappen

Rotary Kerkrade
Rotary Eurode
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