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Beste wensen voor een gelukkig
en muzikaal 2017
Dat wenst het bestuur van de stichting
CantaYoung u, als lezer van onze tweede
nieuwsbrief.

Lea Dortants, Toon Peerboom, Caroline
Szalata, Natascha Rabuda en Willem
van der Putten (v.l.n.r.)
CantaYoung in de afgelopen maanden
Aftrap
Op donderdag 15 september is de gehele
CantaYoung-crew bijeen geweest voor de
aftrap van het nieuwe schooljaar. Alle
dirigenten, leerkrachten, projectleiders en
bestuursleden hebben samen de plannen
besproken. Daarna werd de bijeenkomst
informeel afgesloten met een hapje en
een drankje.

Spirit of the earth
Op zondag 30 september verzorgde het
CantaYoung jeugdkoor een gedeelte van
dit concert dat werd georganiseerd door
het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor
St.Lambertus in het Columbus Earth
Theatre, onderdeel van C-City. De koren
en solisten zongen beneden in de diepte
van de filmzaal en het publiek stond op de
beide galerijen. Een mooi concert in een
bijzondere ambiance.

Schatkist Nulland, St.Ursula en Bleijerheide verzorgden een gedeelte van het optreden. Zo stonden er aan het einde voor
de pauze ongeveer 125 kinderen op het
podium. Een geweldige reclame voor
CantaYoung.

Het jeugdkoor CantaYoung tijdens de pauze
van het concert van KKM St.Lambertus in het
Columbus Earth Theatre

Kirchroa vuur Kirchroa
De sociale actie Kirchroa vuur Kirchroa,
drie jaar geleden gestart door Marcel
Mahr, zet zich elk jaar in december in om
een goed doel te realiseren. Dit jaar waren dat kerstpakketten voor mensen die
het moeilijk hebben. In dat kader trad een
aantal koren op in het schaatspaviljoen op
de markt. En ook het CantaYoung jeugdkoor heeft daaraan meegedaan.
Kerstconcert CMK
Voor het tweede jaar nam het jeugdkoor
deel aan het grote kerstconcert dat het
Chevremonts Mannenkoor CMK 1912 op
donderdag 15 december organiseerde in
de Rodahal. Voor een bomvolle Rodahal
traden de kinderen op, samen met het
CMK en met het ensemble van Guido
Dieteren en zangeres Wendy Kockelkoren.
En niet alleen de kinderen van het jeugdkoor waren present, ook de schoolkoren
van de basisscholen De Blokkenberg, De

Kerstwereld Rolduc
In Rolduc werd opnieuw het festival Kerstwereld Rolduc georganiseerd door de
Kerkraadse Rotaryclub, een grootse kerstmarkt met veel muzikale optredens. En
ook hier nam het CantaYoung jeugdkoor
aan deel. Op zondag 18 december werd
een optreden verzorgd.
Wat gaat er gebeuren?
In de komende maanden staan de volgende activiteiten gepland:
 Donderdag 16 februari - Deelname
van het jeugdkoor aan het Vasteloavendskonzeët van het KSO in de
Rodahal.
 Zaterdag 18 februari - Deelname
van alle kinderen aan de Kingerzietsoeng in de Rodahal.
 Zondag 28 mei – Deelname jeugdkoor aan het CantaRode concert.
 Woensdag 21 juni - Grootse eindpresentatie van schooljaar 20162017 in theater Heerlen.
 Woensdag 12 juli - De youngsters
van het jeugdkoor verzorgen samen met enkele andere jeugdkoren uit de regio de sprookjes-

Alle deelnemers aan het CMK-kerstconcert na afloop op het podium
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opera “Er was eens …” van Jan van
der Roost in het kader van de
concertcyclus van het WMC.

Jeugdkoor
Op dinsdag 15 november is het Oudercomité opgericht voor de ondersteuning
van de organisatie van het jeugdkoor door
Natacsha Rabuda. Lid van dat comité zijn:
Diana Derkx, Manon Drummen, Anita
Kamphuis, Nathalie Kok en Sylvia Körver.
Huub Klinkenberg helpt bij de organisatie
ervan.
Het jeugdkoor hield op zaterdag 18 november een open repetitie. Doel was om
aan de ouders te laten horen en zien hoe
zo’n jeugdkoor eigenlijk werkt. Ook nu
weer trok deze open repetitie veel belangstelling. We zijn van plan om een dergelijke repetitie elk kwartaal te organiseren en dan ook voor vriendjes, vriendinnetjes en andere belangstellenden
Op zaterdag 10 december werd er voor
het jeugdkoor een presentatieworkshop
georganiseerd o.l.v. acteur en regisseur
Roger Lataster. Deze workshop werd
georganiseerd om de kinderen bewust te
maken van hun presentatie op het
podium. Na afloop lieten ze bij hun
optreden in het schaatspaviljoen op de
markt direct zien wat ze geleerd hadden.

Roger Lataster aan het werk met de kinderen

Inmiddels is het jeugdkoor gegroeid tot
ongeveer 30 leden. Daarom is het nu
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gesplitst is in twee groepen:
 10-12 jr: repetitie 16.00-16.50 uur
 12-14 jr: repetitie 17.00-18.00 uur
Beide repetities zijn op vrijdagmiddag in
de bibliotheek van Kerkrade.
CantaYoung wint Toon Talent award
Het programma CantaYoung heeft de
Toon Talent Award 2016 gewonnen. De
Verenigde Nederlandse Korenorganisaties
Limburg (VNK-L) stimuleert Limburgse koren om projecten te organiseren die de
jeugd motiveren om te gaan zingen d.m.v.
kinderzangprojecten. Al deze projecten
vormen samen het Toon Talent project en
worden financieel ondersteund door VNK-

Toon Peerboom en Caroline Szalata nemen de
Toon Talent Award in ontvangst

Limburg. Er waren drie projecten genomineerd:
- Steerkes Maastricht in combinatie
met Cantarella Beek,
- Tutta Musica Voerendaal,
- CantaYoung Kerkrade.
Aan CantaYoung viel de eer te beurt de
award (€ 250,-) op zondag 9 oktober 2016
in de Oranjerie in Roermond te winnen.
De uitreiking vond plaats tijdens het
jaarlijkse Limburgs Korenfestival.
Jaarverslag 2015-2016
Op onze website www.cantayoung.nl is
het jaarverslag van CantaYoung te lezen
en de financiële verantwoording.
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Kerkraadse Federatie Zanggezelschappen

Onze subsidiënten en sponsors

Op donderdag 17 november organiseerde
de Kerkraadse federatie van zanggezelschappen een bijeenkomst waarop de
koren werden bijgepraat over de stand
van zaken binnen CantaYoung. De Kerkraadse koren zijn een belangrijke partner
voor onze stichting. Veel vrijwilligers zijn
verbonden aan een van de koren en de
federatie heeft een fonds ingesteld t.b.v.
CantaYoung.

In het lopende schooljaar werden we
financieel ondersteund door de volgende
subsidiënten/sponsors:
 Gemeente Kerkrade
 Fonds voor Sociale Instellingen
(FSI)
 Wiertz Foundation
 Rabobank Coöperatiefonds
 Kerkraadse Korenfederatie
 Laurafonds
 VNK Limburg/Project toon talent
 Provincie Limburg/
Huis voor de Kunsten Limburg
We worden actief ondersteund door:
 Bindels Vormgeving
 Blitse Kidz
 Bibliotheek Kerkrade
 Onderwijsstichting Movare
En niet te vergeten door:
 Muziekschool SMK
Onze hartelijke dank hiervoor.

Colofon
Dit is een uitgave van de stichting
CantaYoung:
 Adres: Caumerstraat 59 - 6467 GJ
Kerkrade
 Website: www.cantayoung.nl
 E-mail: info@cantayoung.nl
Voor meer informatie kunt u ook bellen
met: 06 5326 3524.

Kerkraadse Federatie van
Zanggezelschappen
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