CantaYoung
Evaluatie 2016-2017

1 Inleiding
Waarom?
CantaYoung wil kinderen in Kerkrade laten zingen, omdat dat goed is voor hun ontwikkeling in zowel
cognitieve als sociale zin (zie ook de resultaten van het onderzoek door de Universiteit van
Maastricht naar de effecten van muziekles op kinderen in bijlage 2). En omdat mensen die muziek
maken een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Door te investeren in muziek
voor kinderen wordt de Kerkraadse koorcultuur “doorontwikkeld” naar de toekomst.
Wat?
Door middel van het oprichten van schoolkoren laat CantaYoung kinderen kennis maken met zang en
met zingen in koorverband. Daardoor kunnen ze bewust en zelfstandig een keuze maken voor hun
hobby. Verder ontwikkelt CantaYoung een doorgaande koorlijn: na de schoolkoren kunnen kinderen
verder gaan met zingen in een koor dat past bij hun leeftijd.
Hoe?
Om dit te realiseren is het programma CantaYoung ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen de
stichting CantaYoung, muziekschool SMK, de basisscholen en de Kerkraadse koren.

Alle kinderen samen tijdens de eindpresentatie op 21 juni in theater Heerlen
Deze notitie gaat over de ervaringen met CantaYoung in het schooljaar 2016-2017.

2 Ervaringen 2016-2017
2.1 De omvang van het programma
In de afgelopen drie jaar groeiden we van een schoolkoor (2013: 39 kinderen) via drie schoolkoren
(2014: 100 kinderen) naar 300 kinderen in acht schoolkoren en een jeugdkoor (2015). Dat was niet
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onze bedoeling, maar wel de vraag vanuit de scholen. Enerzijds waren we gestreeld door de grote
belangstelling maar anderzijds overrompeld door de vraag. Dat leidde in schooljaar 2015-2016 tot
een aantal uitdagingen v.w.b. de coördinatie.
Daarom besloten we voorafgaand aan schooljaar 2016-2017 om een pas op de plaats te maken. We
zouden niet uitbreiden qua aantal schoolkoren en werken aan stabiliteit van het programma. Wel is
conform plan het jeugdkoor in het najaar van 2016 gesplitst in een groep 10-12 jarigen (de Juniors)
en een groep 12-15 jarigen (de Youngsters). Zodoende waren er in het afgelopen schooljaar 10
CantaYoung-koren actief.
Verder is er verder gewerkt aan uniformering van de aanpak van de schoolkoren, o.a. door een
regelmatige afstemming door muziekschool SMK met de diverse dirigenten van de schoolkoren.
Het aantal deelnemende kinderen is op een vergelijkbaar niveau gebleven als in het vorige
schooljaar, hoewel de aantallen per school erg kunnen verschillen.
Al met al was ook het afgelopen jaar succesvol en leidde het tot een geweldige eindpresentatie in de
Heerlense schouwburg.
2.2 Uitvoeringen door de koren
Schoolkoren De schoolkoren hebben een of meer uitvoeringen verzorgd in hun school (bijv. met
kerstmis of bij gelegenheid van het eind van het schooljaar) en/of daarbuiten (bijv. een kerstconcert
in samenwerking met een van de Kerkraadse koren). Het schoolkoor van de St.Ursulaschool gaf
samen de Fluit- en Tamboerkorpsen Wilhelmina Kerkrade en St.Hubertus Haanrade een drukbezocht
concert. De gezamenlijke schoolkoren van De Spoorzoeker Spekholzerheide/Gracht en De Veldhof
Eijgelshoven traden op bij het sponsordiner van Rotary Eurode in kasteel Erenstein.

Schoolkoor St.Ursula concerteert met de twee Fluit- en Tamboerkorpsen St.Hubertus en Wilhelmina
Jeugdkoren De jeugdkoren zongen tijdens diverse concerten in het afgelopen schooljaar:
 Concert door KKM St.Lambertus (Columbus)
 Kirchroa vuur Kirchroa (paviljoen Markt)
 Kerstconcert CMK (Rodahal)
 Kerstwereld Rolduc (kerk Rolduc)
 KSO Vasteloavendskonzeët (Rodahal)
 Sponsorconcert Rotary Kerkrade (St.Lambertuskerk)
 CantaRode slotconcert (Aula Minor Rolduc)
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Alle koren samen Circa 150 kinderen van de schoolkoren en van het jeugdkoor hebben in februari
samen meegedaan aan de grote Kerkraadse “Kingerzietsong” in de Rodahal, waar ze zich al zingend
hebben gepresenteerd aan hun carnaval vierende leeftijdsgenoten.
Op 21 juni was de grote eindpresentatie van alle CantaYoung schoolkoren en het jeugdkoor. Deze
vond plaats in de stadsschouwburg in Heerlen. De rode draad door dit concert werd verzorgd door
een groep acteurs, waaronder naast Arno Deckers, Paul Gulikers en Aggie Weling de jonge acteur
Ruben Gouders.
Alle koren traden apart op en na de pauze kwamen ze gezamenlijk voor het voetlicht voor een
spetterende afsluiting.
Bij gelegenheid van de opening van WMC op zaterdag 8 juli traden alle school- en jeugdkoren samen
op in het Parkstad Limburg stadion.
Zie voor een totaaloverzicht van alle CantaYoung optredens van het afgelopen schooljaar bijlage 1.
2.3 Overige activiteiten
Er werd een Oudercomité voor de jeugdkoren opgericht, waarin zes ouders meedenken en –werken
aan de organisatie en ontwikkeling van de jeugdkoren.
Als aftrap voor het nieuwe schooljaar is een bijeenkomst georganiseerd voor alle betrokkenen bij
CantaYoung (dirigenten, leerkrachten, projectleiders, betrokkenen van de muziekschool en
bestuursleden). Na een inhoudelijke aftrap met een presentatie van het nieuwe schooljaar werd
afgesloten in een informele setting.
2.4 Workshops
Met het doel om de kwaliteit te bevorderen besteedt CantaYoung aandacht aan de vaardigheidsontwikkeling van dirigenten en betrokken leerkrachten. Zo werd in augustus 2016 een workshop
door Jeugdkoorplan Nederland georganiseerd voor leerkrachten en dirigenten van CantaYoung.
Hoofdthema’s waren pedagogiek en “high speed” repeteren. Na twee inhoudelijke presentaties vond
als derde onderdeel een workshop plaats met een deel van het jeugdkoor CantaYoung waarin “high
speed” repeteren gedemonstreerd werd.

Roger Lataster aan het werk met enkele kinderen van de jeugdkoren
Voor de kinderen van de jeugdkoren werd een presentatieworkshop georganiseerd o.l.v. Roger
Lataster. Zo zijn ze beter voorbereid voor hun optredens op het podium.
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Ook werd er een speciale workshop georganiseerd voor werving van nieuwe leden van de
jeugdkoren. Elke drie maanden is er een open repetitie van de jeugdkoren. Dan kunnen ouders,
vriendjes en vriendinnetjes en andere belangstellenden horen en zien welke vorderingen er zijn
gemaakt en hoe leuk het is om in een CantaYoung jeugdkoor te zingen.
2.5 Organisatie en communicatie
Het bestuur van de stichting CantaYoung heeft nog steeds vijf besturusleden (Toon
Peerboom/voorzitter, Natascha Rabuda/secretaris, Willem van der Putten/penningmeester, Lea
Dortants/bestuurslid en Caroline Szalata/bestuurslid).
De stichting CantaYoung heeft tien ambassadeurs: Leo Daems, Louise Deal, Arno Deckers, Wim de
Groot, Chris Kuikman, Harry Reumkens, Harry Ries, Pierre Rietrae, Dion Ritten en Kim Savelsbergh.
De uitvoering van het programma in de schoolkoren lag in handen van vijf dirigenten (Myrthe van
der Bruggen, Veron Jongstra, Eefje van Meer, Maarten Sonnenschein en Jan Vink).
De coördinatie in de scholen lag in handen van de leerkrachten (Anja Bladt, Natalie Dankers, Diana
van Diemen, Annemie Förster, Francis Geraets, Miriam Heijdendael, Loes de Jong, Carine Körver, Jet
Simon en Mariëlle van Wesemael-Geurts), daarbij in drie scholen ondersteund door een projectleider
(Huub Klinkenberg, Chris Ploum en Henk Zijlstra).
De leiding van de jeugdkoren lag in handen van Kirsten Lauvenberg-Dortants (dirigent) en Natascha
Rabuda (coördinatie).
Communicatie is verlopen via diverse kanalen. De website van CantaYoung (www.cantayoung.nl) is
ontwikkeld en er is een actieve Facebook pagina. Veel communicatie gaat via e-mail en soms nog via
papieren brieven. Speciaal voor sponsors, ambassadeurs en andere belangstellenden is een
nieuwsbrief ontwikkeld. Deze is in het afgelopen schooljaar drie keer verschenen (september, januari
en juni).
2.6 Financiering
Het programma CantaYoung wordt gefinancierd door de volgende subsidiënten en 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
Daarnaast worden we actief ondersteund door:
 Bindels Vormgeving
 Blitse Kidz
 Bibliotheek Kerkrade
 Onderwijsstichting Movare
En niet te vergeten door:
 Muziekschool SMK
Inkomsten komen verder uit opbrengsten van concerten en uit contributies (leden vand ejeugdkoren
betalen € 5 contributie per maand).
We hebben in het afgelopen schooljaar tevens begonnen met een donateursactie, waarbij menvoor
€ 10 per jaar Donateur kan worden, voor € 25 Vriend kan worden en voor € 100 Dikke Vriend kan
worden (N.B. voor € 100 kan een kind een jaar lang zingen).
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3 Evaluatie
De belangrijkste lessen van het afgelopen schooljaar zijn:
 Stabilisatie De keuze om afgelopen schooljaar te stabiliseren heeft goed gewerkt. Het
programma verliep prima, er waren weer veel kinderen die meededen, de jeugdkoren zijn
gesplitst en verder gegroeid en er waren veel optredens (ruim 30!).
 Aansturing De sturing van CantaYoung verliep in het begin via trio’s per school (leerkracht,
projectleider en dirigent) en zes-wekelijkse afstemming in de stuurgroep door de
projectleiders. Omdat dit niet werkte zoals gewenst hebben we in het afgelopen jaar gewerkt
via een tweetal overleglijnen: drie keer per jaar overleg met de betrokken leerkrachten (o.l.v.
Natascha Rabuda) en drie keer per jaar overleg met de dirigenten (o.l.v. Henk
Mennens/SMK). De taak van de projectleiders is in enkele scholen overgenomen door ouders
die als vrijwilligers het programma ondersteunen. Daarnaast werkt nu ook het Oudercomité
mee aan de ontwikkeling en uitvoering van plannen voor de jeugdkoren. Aan het begin van
het jaar is er de kick-off bijeenkomst voor alle betrokkenen.
 Omvang koren De omvang van de (school)koren zal worden gemaximeerd op 30 kinderen.
Dat betekent dat de schoolkoren openstaan voor kinderen van groep 4 en 5. Indien er dan
nog plaats is mogen ook kinderen uit de hogere groepen deelnemen. Kinderen van groepen 6
en 7 worden echter gestimuleerd om lid te worden van het jeugdkoor.
 Programma Het is voor de kinderen die aan CantaYoung meedoen van belang dat er een
programma is van de activiteiten, zoals de optredens gedurende het jaar. Kinderen willen
een uitdaging en werken via de repetities toe naar de uitvoeringen. Het jaarprogramma is
aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.
 Eindpresentatie Het is voor de kinderen belangrijk dat er een spectaculaire eindpresentatie is
op een bijzondere plaats. Optreden op het hoofdpodium van de Heerlense schouwburg of in
een bomvolle Rodahal is een geweldige ervaring, die je onthoudt. Komend schooljaar zal de
eindpresentatie weer in Kerkrade plaatsvinden op zondagmiddag 10 juni in het theater aan
de Wijngracht.
 Financiering De financiering van CantaYoung is voor ongeveer de helft verzorgd door de
gemeente, een derde kwam van diverse subsidiënten/sponsors. De rest is betaald door de
contributie van de jeugdkoorleden, het fonds van de Kerkraadse koren en opbrengsten uit
concerten. De gemeente is bereid om het programma ook in de komende jaren structureel te
ondersteunen maar additionele sponsoring blijft vanzelfsprekend nodig.
 Kwaliteit Kwaliteitsontwikkeling is een belangrijk aspect. In het komende jaar zullen er enkele
workshops voor dirigenten en leerkrachten worden georganiseerd. Leerkrachten worden ook
gestimuleerd om deel te nemen aan deze workshops. Daarnaast worden er workshops
georganiseerd voor de leden van de jeugdkoren, zowel op choreografisch als muzikaal
gebeid.
 Nieuwsbrief De nieuwsbrief blijft drie keer per jaar verschijnen en breed worden verspreid
naar sponsors/subsidiënten, scholen, kinderen en ouders, ambassadeurs en andere
belangstellenden.

4 Beeldmateriaal
Beeldmateriaal van de CantaYoung activiteiten in het afgelopen jaar is te vinden op de website
www.cantayoung.nl.
Er is door Huub Klinkenberg en Wiel te Poel een (8 minuten durende) film gemaakt van de
eindpresentatie op 21 juni 2017 in theater Heerlen. Hiervan zal ook nog een kortere versie worden
gemaakt t.b.v. YouTube. Beide zijn ook beschikbaar via de website van CantaYoung.
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Bijlage 1
Optredens CantaYoung school- en jeugdkoren in schooljaar 2016-2017
2016
Zo 28 aug

Workshop “high speed” repeteren dirigenten/leerkrachten (i.s.m. jeugdkoor)
Voorspeelruimte muziekschool SMK Kerkrade

Zo 30 sept

Deelname jeugdkoor aan concert KKM St.Lambertus
Columbus Earth Theatre Kerkrade

Za 18 nov

Open repetitie jeugdkoor
Zaal “De Wieëetsjaf” Kerkrade

Za 10 dec

Presentatieworkshop o.l.v. Roger Lataster
Balletzaal muziekschool SMK Kerkrade

Za 10 dec

Deelname jeugdkoor aan “Kirchroa vuur Kirchroa”
Markt Kerkrade
Optreden schoolkoor de Spoorzoeker voor bejaardensoos
Café der Belg Spekholzerheide

Do 15 dec

Deelname jeugdkoor en vier schoolkoren aan kerstconcert CMK
Rodahal Kerkrade

Zo 18 dec

Optreden jeugdkoor tijdens Kerstwereld Rolduc
Kerk Rolduc Kerkrade

Wo 21 dec

Optreden schoolkoor de Spoorzoeker tijdens kerstviering school
Basisschool de Spoorzoeker Spekholzerheide/Gracht

December

Schoolkoren nemen deel aan de kerstvieringen in hun school
Diverse basisscholen in Kerkrade

2017
Do 16 feb

Deelname jeugdkoor aan het KSO “Vasteloavendskonzeët”
Rodahal Kerkrade

Za 18 feb

Deelname jeugd- en schoolkoren aan de “Kingerzietsoeng”
Rodahal Kerkrade

Di 21 maart

Workshop werving jeugdkoor
Basisschool St.Ursula Kerkrade

Vr 31 maart

Deelname schoolkoor St.Ursula aan concert door Fluit- en Tamboerkorpsen
Harmoniezaal Haanrade

Zo 2 april

Deelname jeugdkoor aan sponsorconcert Rotary Kerkrade
St.Lambertuskerk Kerkrade

Do 6 april

Presentatie schoolkoor Bleijerheide aan ouders
Basisschool Bleijerheide

Vr 7 april

Open repetitie jeugdkoor
Zaal “De Wieëtsjaf” Kerkrade
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Ma 10 april

Presentatie schoolkoor de Blokkenberg aan ouders
Basisschool de Blokkenberg Chevremont

Di 11 april

Presentatie schoolkoor de Schatkist Nulland aan ouders
Basisschool de Schatkist Nulland

Wo 12 april

Presentatie schoolkoor de Schakel aan ouders
Basisschool de Schakel Heilust/Kaalheide

Wo 19 april

Presentatie schoolkoor de Veldhof aan ouders
Basisschool de Veldhof Eijgelshoven

Do 20 april

Presentatie schoolkoor de Schatkist Eijgelshoven aan ouders
Basisschool de Schatkist Eijgelshoven

Wo 24 mei

Presentatie schoolkoor De Spoorzoeker aan ouders
Basisschool de Spoorzoeker Spekholzerheide/Gracht

Zo 28 mei

Optreden jeugdkoor tijdens CantaRode slotconcert
Aula Minor Rolduc Kerkrade

Za 17 juni

Optreden schoolkoren Spoorzoeker en Veldhof bij sponsordiner Rotary Eurode
Kasteel Erenstein Kerkrade

Wo 21 juni

Eindpresentatie CantaYoung (alle koren)
Parkstad Limburg Theater Heerlen

Vr 30 juni

Open repetitie jeugdkoor
Zaal “De Wieëtsjaf” Kerkrade

Za 8 juli

Deelname alle CantaYoung koren aan WMC openingsmanifestatie
Parkstad Limburg Stadion Kerkrade
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