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ACHT YOUNSTERS VIEREN HUN EERSTE LUSTRUM

CantaYoung staat aan het begin van het zesde jaar. Dat betekent dat we vijf jaar bezig zijn.
En Myrthe, Lotte, Eva, Tara, Fleur, Lisa, Martine en Anne zingen al vijf jaar mee. Deze acht
leden van de Youngsters (het CantaYoung jeugdkoor voor 12-15-jarigen) vierden op vrijdag
14 september hun eerste lustrum. Daaraan werd speciaal aandacht geschonken aan het
einde van de repetitie. Ze kregen een roos en een cadeautje. Ook dirigente Kirsten
Lauvenberg-Dortants en Natascha Rabuda deelden in de vijfjarige feestvreugde.

CantaYoung in de afgelopen maanden
Uitstapje jeugdkoren
Op zaterdag 25 augustus vertrokken de
leden van de beide jeugdkoren samen
met de 22 nieuwe leden, met de bus
naar Toverland. Na een heerlijke dag in
Sevenum kwamen ze rond zes uur aan bij

Workshop dirigenten
Op zaterdag 15 september verzorgde
Annemiek Harreman een workshop voor
de dirigenten van CantaYoung. Annemiek
is dirigente van kinderkoor ZingDing uit
Deventer en een gerenommeerd docent

Acht zangers in Toverland

basisschool De Doorkijk, waar ze samen
met ouders en begeleiders konden
nagenieten tijdens de barbecue.
Workshop brugklassers Grotius
CantaYoung werkt samen met de
scholen voor voortgezet onderwijs in de
regio. In het vorig schooljaar werd er
door CantaYoung al een aantal koorworkshops gegeven tijdens de projectweek op school. Op woensdag 5 september was dirigente Kirsten LauvenbergDortants te gast voor maar liefst zes
workshops voor brugklassers. De leerlingen konden zo kennismaken met het
zingen in een koor.
De grote kick-off
Aan het begin van het schooljaar (dit jaar
was dat op donderdag 13 september)
organiseren we altijd een bijeenkomst
voor alle betrokkenen bij CantaYoung.
Dan stellen we nieuwe mensen voor, we
vertellen wat er allemaal gaat gebeuren
in het komende schooljaar en spreken
het programma door. Daarna gaan we
verder in een informele sfeer bij een
hapje en een drankje.
Deze informele bijeenkomst is ook een
dankjewel aan de vele vrijwilligers die
hun tijd en hun energie besteden aan
CantaYoung.
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Annemiek Harreman aan het werk

voor dirigenten van kinder- en jeugdkoren.
Er werd op zaterdagmiddag gewerkt onder
andere aan stemvorming en repertoire.
Wordt vervolgd op 26 januari.
Afsluiting van de workshop

Modeshow Bertine
Niet alleen CantaYoung bestaat 5 jaar. Ook
Bertine Fashion vierde het eerste lustrum:
met een modeshow in HuB. Bertine Wiertz
had aan de Youngsters van CantaYoung
gevraagd of zij deze modeshow wilden
opluisteren en dat hebben ze met veel
plezier gedaan op zondag 16 september.
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Nieuwe scholen
Met ingang van het nieuwe schooljaar is
er in alle Kerkraadse basisscholen een
schoolkoor van CantaYoung. Basisschool
Diabolo is vanaf nu ook van de partij.
Dat is nog niet alle nieuws! Na de gewone basisscholen wil CantaYoung ook iets
gaan betekenen voor de leerlingen van
het speciaal onderwijs. Daarom werd
contact opgenomen met de directies van
de school voor Speciaal Basisonderwijs
Aracadia en de school voor Speciaal
Onderwijs Jan Baptist. Beide scholen zijn
enthousiast over de aanpak van
CantaYoung en willen graag dat er ook in
hun school een CantaYoung schoolkoor
gaat starten. En dat gaat binnenkort
gebeuren.
Nieuwe mensen
Dit jaar is er ook een aantal nieuwe
mensen gestart binnen CantaYoung.
Het gaat om de leerkrachten Esther
Cleven (Blokkenberg), Monique Maes
(Jan Baptist), Bart Oostdijk (Schatkist),
Tom Pluijmen (Spoorzoeker), Grada
Scholtes (Diabolo) en Marianne
Thimister (Arcadia).
En om Annemarie Huntjens (hoofd
educatie van de muziekschool), Wout
van Haaren (nieuwe dirigent in BS
Steltloper) en Tamara Heijltjes (nieuw lid
van het oudercomité jeugdkoren).
Allen veel succes en plezier gewenst!
Vertrekkende mensen
Zo is er ook een aantal mensen gestopt
bij CantaYoung: de leerkrachten Loes de
Jong (Blokkenberg) en Jet Simon (Schatkist), de dirigenten Eefje van Meer en
Margo Batschev, projectleider Ed
Tossaint en Anita Kamphuis (lid van het
oudercomité).
Een speciale vermelding verdient Henk
Mennens (adjunct-directeur van de
muziekschool: pensioen), die een
bepalende rol speelde bij de
ontwikkeling van CantaYoung.
Allen heel hartelijk dank voor jullie inzet!
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Nieuwe folders
Als ondersteuning van de werving van
nieuwe kinderen voor CantaYoung maken
we onder andere gebruik van een aantal
folders, een voor de schoolkoren en een

De nieuwe folders

voor de jeugdkoren. Beide keurig vormgegeven door onze huisdrukker Bindels.
Jongenskoor
In de vorige nieuwsbrief berichtten we
over het succesvolle experiment met het
aparte jongenskoor in BS de Blokkenberg.
Op grond daarvan hebben we besloten om
een jongenskoor op te richten voor
jongens vanaf 10 jaar. Inmiddels zijn we op
zoek naar een geschikte dirigent. We
hopen die binnen enkele weken voor te
kunnen stellen zodat er kan worden
gestart met de repetities.
Wervings-workshops
In de week van 17 september vinden de
workshops plaats in groepen 4, 5 en 6 van
de basisscholen. De dirigenten van de
schoolkoren gaan dan langs de groepen 4,
5 en 6 om de kinderen te laten ervaren wat
het is om te zingen in een koortje. Ze doen
het voor en laten de kinderen meezingen.
Zo horen, zien en voelen de kinderen zelf
wat zingen in een groep is. Als ze dan zin
hebben gekregen om mee te zingen,
kunnen ze zich aanmelden. Per school
wordt vervolgens bekeken op welke dag en
tijdstip de repetities gaan plaatsvinden.
We hopen dat er zich weer veel
enthousiaste zangers en zangeressen
zullen aanmelden. Want zingen is plezier!
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5 Jaar CantaYoung

Programma komende maanden
Op 23 september wordt er een
fotosessie georganiseerd voor de
jeugdkoren met fotografe Shirley Born.
Belangrijke concerten en uitvoeringen
van de jeugdkoren die gepland staan
zijn: concert met de Orgelkring (23
september, Lambertuskerk Kerkrade),
deelname
aan
het
Limburgs
Jeugdkorenfestival
(7
okto-ber,
Roermond), deelname aan Music,
Dance&Harmony (18 november, Mechelen), opluistering uitreiking Martin
Buber-plaquette (23 november, HuB
Kerkrade), optreden tijdens Kerstwereld
(9 december, Rolduc) en het
kerstconcert i.s.m. Nouveau Visage (15
december, Lambertuskerk Kerkrade).
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/
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Noteer alvast:
Eindpresentatie
op zondagmiddag
16 juni 2019
In theater Kerkrade
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!

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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Donateurs
en Vrienden
van
CantaYoung

Kerkraadse Federatie
van Zanggezelschappen

Rotary Kerkrade

Rotary Eurode
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