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Om te beginnen
Beste lezers, we naderen langzaam maar zeker het einde van het schooljaar. Terugkijkend
kunnen we constateren dat er in het afgelopen jaar meer dan 30 uitvoeringen zijn geweest
door de school- en jeugdkoren van CantaYoung. Via deze nieuwsbrief houden we jullie op de
hoogte van al die presentaties. Die zijn enerzijds van belang voor de ervaring van de
kinderen en anderzijds om de ideeën achter CantaYoung uit te dragen. Kerkrade moet weten
dat CantaYoung bestaat en wat we willen. Inmiddels lopen de voorbereidingen voor het
nieuwe schooljaar en ook in 2017-2018 zal Kerkrade en omstreken weer van CantaYoung
horen.
Twee grote verrassingen in de afgelopen weken. De Rotary Kerkrade heeft een
sponsorconcert georganiseerd, waaraan ook het jeugdkoor meedeed en waarvan de
opbrengst voor CantaYoung is (zie verderop meer hierover). De collega-club Rotary Eurode
organiseert binnenkort een sponsordiner, ook weer ten bate van onze stichting. Prachtige
initiatieven die ons verder helpen. We werken ook op een andere manier aan de financiën,
door een donateursactie te starten. Verderop leest u daar meer over.
Toon Peerboom
voorzitter

CantaYoung in de afgelopen maanden
Carnaval
Het jeugdkoor nam op donderdag 16
februari deel aan het KSO “Vasteloavendskonzeët” in de Rodahal Kerkrade. En op
zaterdag 18 februari verzorgden zo’n 150
kinderen van de jeugd- en schoolkoren
een optreden tijdens de “Kingerzietsoeng” in de Rodahal.
Presentatie schoolkoren
Elk schoolkoor heeft een optreden
verzorgd voor de ouders en belangstellenden. Een bijzonder concert was dat
van het schoolkoor St.Ursula. Zij werkten
op vrijdag 31 maart mee aan het concert
van de fluit- en tamboerkorpsen St.Hubertus Haanrade en Wilhelmina Kerkrade in
de harmoniezaal in Haanrade. Dat was
een goed initiatief, waarin de kinderen en
het publiek kennis konden maken met de
variëteit aan muziek die een fluit- en
tamboerkorps maakt. Ontroerend mooi

waren de liedjes van het schoolkoor
waarin dit begeleid werd door meester
Maarten Sonnenschein (hun dirigent) op
piano én juffrouw Natalie Dankers (leerkracht St.Ursula) op dwarsfluit.
Een andere bijzondere uitvoering was die
van basisschool De Veldhof. Daar trad niet
alleen het schoolkoor op o.l.v. Jan Vink.
Julia Kooiman (groep 4) speelde viool en
Chelsea Kraussen (groep 6) speelde
Steirische Harmonica.
Sponsorconcert
Op zondag 2 april organiseerde de
Kerkraadse Rotaryclub een sponsorconcert in de St.Lambertuskerk. Het
concert was een initiatief van Harry Ries,
om het eerste lustrum van zijn
trombonekwartet Hathor te vieren.
Daarnaast trad ook het Chevremonts
Mannenkoor CMK 1912 op.

Optreden CantaYoung schoolkoor St.Ursula tijdens het concert in Haanrade op 31 maart
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Werving jeugdkoor
Nieuwe zangers en zangeressen zijn van
groot belang voor het jeugdkoor.
CantaYoung streeft ernaar om een
doorgaande koorlijn te ontwikkelen. Dat
wil zeggen voor elke leeftijd een passend
koor. Inmiddels hebben we twee
jeugdkoren: een voor 10-12 jaar en een
voor 12-15 jaar. Maar we willen verder
groeien. De volgende stap is een
jongerenkoor van 15-18 jaar. En daarvoor
is er doorstroom nodig en andere nieuwe
leden.
In basisschool St.Ursula hebben we om
die reden op dinsdag 21 maart een
workshop georganiseerd in de groepen xx
t/m xxx. Kirsten Lauvenberg-Dortants
heeft aan die groepen gedemonstreerd
wat zingen en zingen in een koor is. Het
jeugdkoor houdt regelmatig een open
repetitie en doet dat i.v.m. de plaats in de
zaal van café “de Wieëtsjaf”, zo ook op
vrijdag 7 april.
CantaRode
Het internationaal koorfestival CantaRode
(waar CantaYoung ooit door ontstaan is)
beleefde dit jaar zijn derde editie. We
mochten op vrijdag 26 mei een groot
kinder/jeugd/jongeren koor Cantitare uit
Maaseik beluisteren in de St.Lambertuskerk. Het was een koor met meer dan 100
leden, opgebouwd uit drie leeftijdsgroepen. Een geweldig voorbeeld!
Op zondag 28 mei trad het jeugdkoor
CantaYoung op in abdij Rolduc tijdens het
slotconcert van CantaRode 2017.

Grootse eindpresentatie
Zoals elk jaar organiseren we weer een
grootse eindpresentatie aan het eind van
het schooljaar. Dan treden alle school- en
jeugdkoren apart en samen op voor
ouders, broertjes en zusjes en andere
belangstellenden.
Dit jaar is die voorstelling opnieuw in
Theater Heerlen (de stadsschouwburg),
omdat Theater Kerkrade nog gesloten is
tot oktober.
Datum - tijd: woensdag 21 juni - 16 uur
Entree: € 5,- per persoon
Kaarten bestellen via www.plt.nl
Wat gaat er gebeuren?
In de komende maanden staan de volgende activiteiten gepland:
 De schoolkoren van De Spoorzoeker en van De Veldhof treden
op zaterdag 17 juni op in Erenstein
bij
gelegenheid
van
het
sponsordiner van Ratary Eurode.
 We sluiten het jaar af met de grote
eindpresentatie in Theater Heerlen
op woensdag 21 juni (16 uur).
 Op zaterdag 8 juli nemen de
CantaYoung school- en jeugdkoren
deel aan de WMC-openingsmanifestatie in het Parkstad Limburg
stadion.
 Op zondag 10 september treedt
het jeugdkoor op tijdens de
Lambertusmarkt in Kerkrade.
 Donderdag 14 september start de
organisatie van CantaYoung met
een eerste bijeenkomst voor alle
betrokkenen. Dan gaan we de
klokken weer gelijk zetten van alle
dirigenten, leerkrachten, projectleiders, het oudercomité en het
bestuur.
 Op zondag 19 november treden
enkele CantaYoung koren op
tijdens het Kinderkorenfestival in
Roermond.

Het jeugdkoor oefent nog even in de bibliottheek
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Harrie Ries (l) en Roy Palmen (r) overhandigen de cheque aan Lea Dortants en Toon Peerboom

Rotary Kerkrade verrast CantaYoung
Op woensdag 24 mei waren Harry Ries en
vertegenwoordigers van CMK 1912 en
CantaYoung te gast bij de Rotary
Kerkrade. Rotary had, op initiatief van
Harry Ries, het concert georganiseerd in
de Lambertuskerk op zondag 2 april.
Aanleiding was het vijfjarig bestaan van
trombonekwartet Hathor van Harry Ries.
Het was een sponsorconcert door CMK
1912, Hathor en CantaYoung en de
opbrengst was voor CantaYoung.
De verrassing was groot toen Harry Ries
en Rotary-voorzitter Roy Palmen het
bedrag bekendmaakten: € 3.000. Rotary:
hartelijk dank!

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.
Ga naar www.cantayoung.nl/doneren/

Donateursactie
Bij deze nieuwsbrief is een folder gevoegd
over de donateursactie van CantaYoung.
Voor het organiseren van die koren is geld
nodig: voor het betalen van de dirigenten,
voor de aankleding van de koren, voor het
organiseren van de concerten, voor de PR
en voor het organiseren van speciale
activiteiten. Gemiddeld genomen kost een
jaar zingen per kind € 100,-. En iedereen
kan een bijdrage leveren.
Er zijn drie mogelijkheden:
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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.
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Onze subsidiënten en sponsors
CantaYoung wordt 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
 Rotaryclub Kerkrade
 Rotaryclub Eurode

We worden actief ondersteund door:
 Bindels Vormgeving
 Blitse Kidz
 Bibliotheek Kerkrade
 Onderwijsstichting Movare
En niet te vergeten door:
 Muziekschool SMK
Onze hartelijke dank hiervoor.

Kerkraadse Federatie van
Zanggezelschappen

Rotary Kerkrade
Rotary Eurode
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