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De vakantie kan beginnen!
De eindpresentatie van de CantaYoung school- en jeugdkoren zit erop. Voor een bomvol
theater Kerkrade lieten ruim 200 zingende kinderen horen en zien waarom het leuk is om
in een koor te zingen. Een dolenthousiast publiek beloonde hen met een langdurig en
daverend applaus. De week erna was er in elke school nog een repetitie van het schoolkoor
om samen even terug te kijken. De jeugdkoren hadden nog een aantal workshops en sluiten
op vrijdag 29 juni af met een picknick in het stadpark. En dan heeft CantaYoung zijn vijfde
jaar afgerond en kan de vakantie beginnen. We wensen alle lezers een mooie zomer toe!
Toon Peerboom
Voorzitter

CantaYoung in de afgelopen maanden
Kingerzietsong
Op zaterdag 3 februari zongen de
kinderen van de jeugdkoren tijdens de
Kingerzietsong in de Rodahal.
Vetdonnesjdiegzietzsong en Jalazietsong
Maurice Hinzen schreef speciaal voor de
CantaYoung jeugdkoren enkele liedjes in
het Kerkraads dialect (hartelijk dank
hiervoor!). Vooraf hadden de kinderen

De jeugdkoren op het podium in de Rodahal

een speciale choreografie ingestudeerd
met Aimee Charlier en het oudercomité

had gezorgd voor aangepaste kleding. Dit
leidde tot een prachtig optreden tijdens
de beide drukbezochte zietsongen in de
Rodahal en tot groot enthousiasme bij het
publiek.
Presentatie schoolkoren
Alle schoolkoren hebben in het voorjaar
een presentatie gehouden voor ouders,
broertjes en zusjes en andere belangstellenden. Meestal doen ze dat in hun
eigen school of in het nabijgelegen
verenigingsgebouw. Het schoolkoor van
De Doorkijk o.l.v. Annick Keehnen hield
deze uitvoering op woensdag 4 april in het
Sjtaater Hoes in Terwinselen. Het was een

De dirigenten dirigeerden niet alleen, ze
waren ook als muzikant actief en vormden samen het combo dat de kinderen
muzikaal begeleidde.

Huub Klinkenberg

Achter de schermen werd door veel
mensen meegewerkt aan deze theaterproductie. Spin in het web was dit keer
Huub Klinkenberg, die niet alleen het
draaiboek opstelde, de afstemming met
de dirigenten verzorgde en de visuele
presentatie ontwikkelde (de projectie
tijdens de optredens). Hij had ook de
regie ter plaatse en zorgde ervoor dat het
geheel als een professionele theaterproductie verliep.

Schoolkoor De Doorkijk in Sjtaater Hoes

prachtig concert, waarbij de kinderen
zelfs een liedje zongen dat door een van
hen was gemaakt.
Eindejaarspresentatie
En op zondag 10 juni was het dan weer
zover: voor de vijfde keer vond de
CantaYoung eindpresentatie plaats. Nu
voor het eerst “thuis” in de HuB: theater
Kerkrade.
Voor de pauze waren de schoolkoren
apart of in combinatie aan de beurt.
Daarna was het podium eerst voor de
jeugdkoren en tot slot traden alle
kinderen samen op onder leiding van hun
dirigenten Myrthe van der Bruggen,
Véron Jongstra, Annick Keehnen, Kirsten
Lauvenberg-Dortants, Eefje van Meer,
Maarten Sonnenschein en Jan Vink. Arno
Deckers presenteerde de voorstelling en
interviewde tussendoor de deelnemende kinderen.
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Ook Merel Visscher van Dagblad de Limburger was enthousiast over CantaYoung,
zo bleek op maandagochtend.
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Verdieping, verbreding en verspreiding

AVG en privacy

CantaYoung heeft, gestimuleerd door het
Verbindend Netwerk Koorzang Limburg
(VNK Limburg), een aantal speciale
projecten uitgevoerd.

Sinds 25 mei is er nieuwe privacywetgeving: AVG. Dat betekent dat je als
organisatie extra waarborgen moet
bieden voor de privacy van de mensen die
hierbij betrokken zijn. De stichting
CantaYoung zal bij de registratie van
gegevens van deelnemende kinderen
rekening hiermee houden en waarborgen
bieden voor een veilige omgang en opslag
van persoonlijke gegevens.

Verdieping
Er waren workshops voor de kinderen van
de jeugdkoren en de dirigenten. Zo
kregen de kinderen enkele podiumworkshops door Aimee Charlier en Diana
Olierook. De dirigenten hadden een
workshop koorscholing o.l.v. Marleen
de Boo (B). Deze aanpak wordt vervolgd.

Jeugdkoorleden werken aan de lipdub

Verbreding
Er is contact gezocht met de muziekdocenten van het voortgezet onderwijs in
de regio. Met hen werd doorgesproken
hoe CantaYoung en de scholen bezig zijn
met school- en jeugdkoren. Doel is om
van elkaar te leren en mekaar te versterken. Inmiddels heeft Véron Jongstra
een viertal workshops verzorgd in het
Grotiuscollege.
Verspreiding
Op 9 en 24 april waren bestuursleden van
koren uit de regio te gast om te leren wat
CantaYoung is en hoe het georganiseerd
wordt. Koren uit Brunssum, Heerlen,
Landgraaf
en
Simpelveld
waren
uitgenodigd. Doel van de bijeenkomsten
was om het idee achter CantaYoung
regionaal te promoten en koren uit de
regio te stimuleren om zelf een dergelijk
initiatief te nemen. CantaYoung wil graag
hierbij ondersteunen.
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Dankjewel
Zonder de hulp van heel veel betrokken
mensen, zou een programma zoals
CantaYoung eenvoudigweg niet gerealiseerd kunnen worden. De dirigenten zijn
natuurlijk cruciaal omdat zij de kinderen
leren zingen. Maar bedenk dat de leerkrachten de spil zijn in de hele organisatie. Zij hebben de contacten met de
kinderen, met de ouders, met de dirigent
en met de CantaYoung organisatie. Zij
vormen het hart van CantaYoung.
Een andere speciale groep is het oudercomité van de jeugdkoren. Zij denken
mee over de activiteiten van de jeugdkoren, ze ondersteunen de wekelijkse
repetities en ze zijn present bij de uitvoeringen. Ze zijn voor CantaYoung een
onmisbare groep.
Hartelijk dank aan alle mensen die
CantaYioung helpen waarmaken.

Ontwikkelingen jeugdkoren
Jongenskoor
Afgelopen schooljaar zijn er in basisschool De Blokkenberg bij wijze van
experiment aparte jongens- en meisjeskoren geweest. Omdat dit succesvol is
verlopen willen we in het nieuwe schooljaar beginnen met een apart jongenskoor
(vanaf groep 6) dat op vrijdagmiddag
repeteert. Na de zomervakantie zullen we
meer hierover bekend maken.
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Notenleer
Dirigent Kirsten Lauvenberg-Dortants van
de jeugdkoren zal na de zomer beginnen
met notenleer in de koren. Spelenderwijs
zullen de kinderen kennismaken met het
notenschrift en het gebruik daarvan in
koren.
Open repetitie
Op vrijdag 15 juni was er een open
repetitie van de jeugdkoren. Maar liefst
zestien kinderen meldden zich toen aan
om mee te gaan zingen. De jeugdkoren
overschrijden daarmee de vijftig leden!
Programma komende maanden
Na de vakantie starten de jeugdkoren op
vrijdag 24 augustus weer met repeteren.
De dag erna is het jaarlijkse uitstapje (we
gaan naar Toverland) met barbecue na
afloop.
Op donderdag 13 september (17 uur) is de
grote startbijeenkomst voor iedereen die
betrokken is bij de organisatie van
CantaYoung: dirigenten, leerkrachten,
oudercomité, projectleiders en bestuur.
Op 23 september wordt er een fotosessie
georganiseerd voor de jeugdkoren met
fotografe Shirley Born.
Belangrijke concerten en uitvoeringen die
gepland staan zijn: modeshow in HuB en
concert met de Orgelkring (23 september
in Kerkrade), deelname aan het Limburgs
Jeugdkorenfestival (7 oktober in Roermond), opluistering uitreiking Martin
Buberplaquette (23 november in Kerkrade) en het kerstconcert i.s.m. Nouveau
Visage (15 december in Kerkrade).

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de
stichting CantaYoung:
• www.cantayoung.nl
• secretaris@cantayoung.nl
en wordt ontvangen door ca 500 mensen.
Voor meer informatie kunt u ook bellen
met: 06 5326 3524.
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Donateursactie
CantaYoung heeft een eigen donateursactie. 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
• Verbindend Netwerk Koorzang
• 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
• Kerff Financieel Bewindvoering
Makelaar
We worden actief ondersteund door:
• Bindels Vormgeving
• Blitse Kidz
• Bibliotheek Kerkrade
• Onderwijsstichting Movare
• Parkstad Limburg Theaters
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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