Nummer 1 - september 2016
Om te beginnen
Dit is de eerste Nieuwsbrief CantaYoung, waarmee we alle betrokkenen bij het programma
CantaYoung regelmatig willen gaan informeren over de stand van zaken. Met betrokkenen
bedoelen we de kinderen die deelnemen, hun ouders, alle medewerkers aan CantaYoung
(dirigenten, leerkrachten, projectleiders en vrijwilligers), onze subsidiënten en onze sponsors. Het is de bedoeling om deze nieuwsbrief drie keer per jaar uit te geven: aan het begin
van het schooljaar, aan het begin van het nieuwe jaar en in het voorjaar.
Het afgelopen schooljaar 2015-2016

Schitterende eindpresentatie

Afgelopen schooljaar was het derde jaar
van CantaYoung. We begonnen in 2013
met 39 kinderen in basisschool De
Blokkenberg. In het tweede jaar groeiden
we naar drie scholen en ongeveer 100
kinderen. En afgelopen jaar waren er acht
schoolkoren actief en het jeugdkoor. We
begonnen toen met circa 300 kinderen,
waarvan er aan het eind van het jaar nog
ruim 250 meezongen. Voor het komende
schooljaar blijven we werken met deze
koren en gaan we nog niet uitbreiden, dat
komt volgend jaar.

Alle koren hebben hard gewerkt om op
zondag 10 juli een geweldige voorstelling
te kunnen presenteren in theater Heerlen.
En dat is gelukt, getuige de vele
complimenten die we kregen van het
aanwezige publiek (ruim 800 mensen).
Speciale gast was de deputé van cultuur
Ger Koopmans (zie foto), die erop wees
dat muziek maken slim maakt. Toen hij de
kinderen op het podium vroeg wat ze
liever deden om slim te worden: huiswerk
maken of zingen, was het antwoord dan
ook duidelijk: ZINGEN!

Deputé Ger Koopmans vraagt de kinderen wat ze liever doen

Workshop “high speed” repeteren

Onze subsidiënten en sponsors

Met het doel om de kwaliteit te bevorderen besteedt CantaYoung aandacht aan
vaardigheidsontwikkeling. Zo werd er op
28 augustus 2016 een workshop door
Myrthel Groenewout en Marlous Luiten
(resp. zangcoach en onderwijskundige van
Jeugdkoorplan Nederland - Hendrik Ido
Ambacht) georganiseerd voor leerkrachten en dirigenten van CantaYoung.
Hoofdthema’s waren pedagogiek en “high
speed” repeteren. Na de presentaties
vond als derde onderdeel een workshop
plaats met een deel van het jeugdkoor
CantaYoung waarin “high speed” repeteren gedemonstreerd werd (zie foto).

In het afgelopen schooljaar werden we
financieel ondersteund door de volgende
subsidiënten/sponsors:
 Gemeente Kerkrade
 Provincie Limburg/
Huis voor de Kunsten Limburg
 VNK Limburg/Project toon talent,
 Kerkraadse Korenfederatie
 Rabobank Coöperatiefonds
We werden actief ondersteund door:
 Notariskantoor v. Thoor-America
 Bindels Vormgeving
 Bibliotheek Kerkrade
 Onderwijsstichting Movare
 Parkstad Limburg Theaters
 DSM
En niet te vergeten door:
 Muziekschool SMK
Onze hartelijke dank hiervoor.

Marlous Luiten repeteert “high speed”
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Inmiddels zijn we bezig met de werving
van subsidiënten/sponsors voor komend
jaar. De eerste nieuwe namen zijn al te
melden:
 Wiertz Foundation
 Laurafonds
 Fonds voor Sociale Instellingen
(FSI)
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Vooruitblik komend schooljaar
Op donderdag 15 september was de
aftrapbijeenkomst voor alle betrokken
leerkrachten, dirigenten, projectleiders en
bestuursleden. Toen worden de plannen
voor komend jaar toegelicht en besproken.
Dirigenten
De namen van de dirigenten zijn
inmiddels bekend:
 Myrthe van der Bruggen: De
Schakel en De Schatkist (E)
 Veron Jongstra: Bleijerheide en
De Blokkenberg
 Kirsten Lauvenberg: Jeugdkoor
 Eefje van Meer: De Schatkist (N)
 Maarten Sonnenschein: St.Ursula
 Jan Vink: De Spoorzoeker en De
Veldhof
Start
In de week van 19 september zullen er in
de scholen workshops plaatsvinden voor
de werving van kinderen voor de schoolkoren. En twee weken later (in de week
van 1 oktober) starten de repetities.
Deelname schoolkoren en jeugdkoor
Aan de schoolkoren kunnen kinderen
deelnemen uit de groepen 4 en 5. De
maximale groepsgrootte van de schoolkoren is 30. Indien er nog plaats over is,
mogen ook kinderen uit de groepen 6 en
7 deelnemen.
Kinderen van groep 6, 7 en 8 worden
gestimuleerd om lid te worden van het
jeugdkoor.

hieruit:
 In de week voor Kerstmis zal er in
de scholen een optreden zijn van
het schoolkoor.
 Op zaterdag 18 februari 2017
vindt de Kingerzietsoeng plaats in
de Rodahal. Hieraan kunnen alle
kinderen, die aan CantaYoung
meedoen, deelnemen.
 De kinderen die deelnemen aan
CantaYoung worden uitgenodigd
om op zaterdag 26 maart 2017
naar Roda JC te komen om,
voorafgaand aan de wedstrijd, te
zingen op de middenstip. Samen
met …...
 In de week van 17 of 24 april zal
er in de scholen een presentatie
plaatsvinden van het schoolkoor
voor de ouders, vriendjes en
vriendinnetjes en familieleden.
 Aan het einde van het schooljaar
vindt er weer een bijzondere gezamenlijke eindpresentatie plaats
door alle kinderen die aan
CantaYoung meedoen.
Het jeugdkoor zal een aantal extra optredens verzorgen. Zo nemen zij o.a. deel
aan een concert van KKM St.Lambertus en
aan kerstconcerten van CMK 1912 en
Rolduc.

Repetitietijden en plaatsen
Deze zijn per school verschillend. Vraag
het aan de juf of de meester.
Het jeugdkoor repeteert op vrijdagmiddag
van 16 tot 17 uur in de bibliotheek van
Kerkrade: Einderstraat 21.
Activiteiten
Voor de schoolkoren en het jeugdkoor is
een activiteitenplanning opgezet voor het
komende schooljaar. Enkele “highlights”
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Video-opname 10 juli

Colofon

De eindpresentatie op 10 juli is door
SubMedia producties gefilmd. De opname
staat in zijn geheel op onze website
(www.cantayoung.nl). Op dit moment
wordt er nog gewerkt aan een samenvatting van circa 5 minuten.

Dit is een uitgave van de stichting
CantaYoung:
 Adres: Caumerstraat 59 - 6467 GJ
Kerkrade
 Website: www.cantayoung.nl
 E-mail: info@cantayoung.nl

Hebt u de uitvoering gemist of wilt u nog
eens zien hoe de negen koren hebben
gezongen? Of hoe acteurs Daniek Canna,
Jimmy Willems en Arno Deckers (o.l.v.
regisseur Marnix Mulder) de hele
voorstelling kunstig aan elkaar hebben
gespeeld? Of nog eens genieten van het
percussie-ensemble van muziekschool
SMK o.l.v. Henk Mennens? Of die film nog
eens zien waarin burgemeester Jos Som
acteert? Kijk dan op de website.

Voor meer informatie kunt u ook bellen
met: 06 5326 3524.

notariskantoor
Van Thoor - America
Kerkraadse Federatie van
Zanggezelschappen
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