
  



BBeessttee  ddeeeellnneemmeerrss  eenn  bbeezzooeekkeerrss!!  

 
Vandaag is het de veertiende editie van De Fendert Zingt. Wie had dat gedacht?! Na 
vandaag gaan we ons derde lustrum voorbereiden?! Meedoen aan BALK Festival Zuid is 
inmiddels een vast onderdeel voor vele koren in Zuid Nederland en daar buiten. 
Welkom iedereen en speciaal aan ADD One, een groep uit Duitsland. Herzlich 
Willkommen!  
 
Het thema ‘A Little Less Conversation’, hadden we eigenlijk al heel lang op ons lijstje 
staan. We wilden het thema houden in een jaar van herdenking. Dit jaar is het 40 jaar 
geleden dat Elvis stierf. Ik herinner me die dag; ik woonde toen in California (V.S.) en ik 
zat op een schommel in de speeltuin van onze basisschool toen een vriend kwam 
aanrennen om te vertellen dat Elvis dood was. Voor de generatie van mijn ouders is het 
de aanslag op President Kennedy die in het geheugen gegrift staat. Voor onze 
generatie bracht de dood van Elvis een even grote schok te weeg. Vandaag zullen jullie 
vele variaties op nummers van The King horen. Tevens hebben we workshops rock and 
roll dansen voor jullie geregeld. Dat wordt gezellig!  
 

Wij zijn heel blij dat we deze editie kunnen 
houden. Het scheelde niet veel, of het had niet 
door kunnen gaan gezien het huidige 
subsidiebeleid in Nederland. Gelukkig zijn onze 
leveranciers zoals De Borgh en TIM Groep ons 
gunstig gezind en kan het festival doorgaan. 
Volgend jaar is zoals gezegd het lustrumjaar: 15 
jaar De Fendert Zingt.   
 
Wij hopen dat jullie nog lang van dit festival 

kunnen genieten en dat jullie veel aanknopingspunten van onze jury krijgen om 
verdere groei van jullie groep te bevorderen. Daar is dit festival voor. Vanavond maken 
we het nieuwe thema en de nieuwe datum bekend. We houden het nog even 
spannend!  
 
Veel plezier en Sing Your Asses Off! 

 
ANNALISA SCHMAD  
Voorzitter en initiatiefnemer ‘De Fendert Zingt’ 
Voorzitter Stichting EduVox 



 

JJuurryylleeddeenn  

 

Juryvoorzitter ANGELO SMULDERS is op 7-jarige leeftijd 

begonnen met zijn eerste pianolessen. Later kreeg hij les van 
de bekende pianopedagoog Leo Veneman.  
Hij studeerde schoolmuziek en twee jaar lichte muziek aan 
het Brabants Conservatorium. Tijdens deze periode is ook 
zijn liefde voor het koor ontstaan. In eerste instantie waren 
het diverse jongerenkoren die hij leidde. Vanaf de oprichting 
van Just Us is Angelo bij deze vocal group als dirigent 
betrokken geweest. Bij de stichting Unisono heeft hij in 1999 
de dirigentenopleiding lichte koormuziek afgerond en wordt hij regelmatig gevraagd 
om zitting te nemen in de jury bij wedstrijden en concoursen. Tevens geeft hij 
gastlessen en workshops. 
 
 

Jurylid RONALD BECKER is bekend geworden als zanger en muzikaal leider in de 

professionele a capella groep Intermezzo. Deze internationaal gewaardeerde groep 
maakte van 1991 tot 2014 theaterprogramma's met a capella muziek, waarbij ze 
voortdurend probeerde grensverleggend bezig te zijn. Ronald Becker is opgeleid als 
dirigent en studeerde hiervoor af in 1989 aan het Utrechts Conservatorium. Sindsdien 
is hij dirigent van diverse koren geweest,  en heeft sinds 2004 een eigen adviesbureau 
op het gebied van training, coaching en organisatie-ontwikkeling in met name de 
culturele sector.  

Ronald geeft directieles en heeft een rijke ervaring 
opgebouwd in het geven van cursussen en workshops op 
het gebied van de ensemblezang. Hij coacht diverse a 
capellagroepen, koren en dirigenten, in Nederland en 
Duitsland. 
Zijn toegankelijke en humorvolle stijl spreekt bij alle 
doelgroepen tot de verbeelding. Muziek is voor hem  
vooral iets waarbij je een eigen ervaring hebt, op welk 
niveau dan ook. 
 
Sinds 2004 is hij dirigent van 'Vocal Group Bant’- een 

gerenommeerde Vocal Group in Nederland die al diverse nationale prijzen in de wacht 
sleepte. Van 2004 tot 2008 was hij dirigent van het Klein Amersfoorts Koor. 



 
 

 

Ons derde jurylid is Friezin in hart en nieren ALINDA TALSMA. Ze is van oorsprong 

danseres en professioneel dansdocent.  

 
Vanuit deze achtergrond heeft zij zich verder ontwikkeld in 

podiumpresentatie, als choreograaf en (koor-) regisseur. Zij 
heeft producties gedaan met vele koren, waaronder Tous Les 

Oiseaux d'Europe, Sjonge Jonge en The Baszment.  

 
Naast deze artistieke werkzaamheden is Alinda ook 

organisatorisch actief als productieleider bij BUOG en als 
tourmanager van Basix als zij touren in Nederland.  

 
 

www.alinda.nu 

 
 

Workshopleiders  

 
De workshops Rock ’n Roll dansen zullen verzorgd worden door 
Tien Koevoet en zijn zoon Nigel.  

 
TIEN KOEVOET          NIGEL KOEVOET  
 

  
 
 
 
 

http://www.alinda.nu/


 

1133::1100uu  SSmmiillee!!    

 
 
 
Smile! Vocal Group Is een eigentijdse groep van 9 ervaren zangers en zangeressen die 
met veel plezier zingen. Ons doel is om ons publiek maar zeker ook ons zelf te 
entertainen en kippenvel te bezorgen. We willen dat iedereen een “Smile” op zijn 
gezicht krijgt van onze nummers. Dit bereiken we met een uitdagend en gevarieerd 

repertoire. Drijfveer van deze groep zangers en zangeressen is dat iedereen zijn eigen 
inbreng heeft inzake: repertoire, muziekgenre, choreografie, kleding, coaching, etc. De 
groep maakt vervolgens in onderling overleg een keuze. We hebben geen vaste 
dirigent zoals de meeste Vocal Groups, we maken gebruik van coaches die we gericht 
op het leerdoel van onze Vocal Group inhuren. Coaching kan bestaan uit: blending, 
choreografie, mimiek, etc.  
We repeteren wekelijks op de donderdag 
avond van 20:00 tot 22:00 uur in 

Heinkenszand. Tijdens de repetities 
wordt van de leden verwacht dat de 
noten en tekst bekend zijn. Iedereen 
kan zijn partij thuis oefenen met 
bladmuziek, Muse Score en/of MP3- cq 
MIDI-files. De repetities worden 
gebruikt om per stemgroep en met de 
gehele Vocal Group samen te zingen en 
te blenden. Er wordt van alle leden 
verwacht dat ze kritisch zijn op de 
kwaliteit en openstaan voor elkaars 
feedback.  
 
 

 Programma 

 Titel (origineel) Componist/ Tekstdichter Arrangeur 

1 Royals (Lorde) Pentatonix Pentatonix 

2 No more walks in the wood The Eagles  Onbekend 

3 Umbrella (Elvis Presley) The Baseballs J. Annemans 

4 Mag ik dan bij jou Claudia de Breij J. Bremer 

5 Human Rag’n’Bone Man S. Flugel 

6 No more sorrow The Gas House Gang S. Kilby 



1133::3355uu  @@NNoooonn  

 
 
 
De ambitieuze en gezellige a capella vocal group @NOON uit Arnhem is opgericht in 
december 2016 door dirigent Petra Limon.   
Vandaag presenteren zij zich voor het eerst aan het publiek! De prille damesgroep 
bestaat momenteel uit acht zangeressen van 26-35 jaar. 
@NOON zingt een gevarieerd repertoire, van prachtige ballads tot swing met een 
knipoog. Hierbij gaan zij muzikale uitdagingen niet uit de weg! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programma 

 Titel (origineel) Componist/ Tekstdichter Arrangeur 

1 Mooi  
(Marco Borsato) 

J. Ewbank/G. Groothedde T. Krammer 

2 Empire state of mind A. Keys T. Krammer 

3 Halo B. Knowles/R.Tedder/E.Kidd Bogart J. Bremer 

4 Jailhouse Shoes J. Leiber/M. Stoller/C. Perkins P. Limon 



 

1144::0000uu  BBlliinngg!!  

 
 
 
Bling! is een meidengroep met pit. Vandaag helaas is Bling voor het laatst te zien op 
een podium. Door drukke werkzaamheden en een andere bestuursfunctie, is Annalisa 
Schmad genoodzaakt om te stoppen met Bling! na 4 jaar te hebben gezongen samen. 
Ook neemt ze met dit optreden afscheid van de geweldige pianist Kevin de Graaf en 
haar assistente, Asha Edoo. Vier jaar heeft Bling! muziek gemaakt.  

Bling! heeft twee keer mogen 
optreden bij de Efteling, ze zijn twee 
keer in De Doelen geweest en zijn te 
gast geweest bij diverse optredens 
van harmonieorkesten. De meiden 
hebben veel geleerd en hopelijk 
zetten ze dit door in hun verder 
leven. Zij hebben ook twee keer de 
aanmoedigingsprijs gewonnen bij De 
Fendert Zingt.  
 
Vandaag zullen ze als themalied Blue 
Suede Shoes brengen van een man 
die ze allemaal nauwelijks kennen, 
noch zijn muziek. Toch brengen ze 
dit nummer overtuigend. De muziek 
van Elvis is tijdloos en kent geen 
leeftijdsgrens. 

 

 Programma 

 Titel (origineel) Componist/ Tekstdichter Arrangeur 

1 Heathens  (Twenty One Pilots) T. Joseph A. Schmad 

2 Blue suede Shoes  
(Elvis Presley) 

C. Perkins A. Schmad  

3 Never forget you 
(Z. Larsson) 

Z. Larsson/MNEK J. Bremer 

4 Say you won’t let go J. Arthur/N. Ormandy A. Schmad 

5 Hair (Little Mix) S. Paul/C. Purcelle e.a. A. Schmad 

 



1144::2255uu  MMaannnneennkkoooorrttss    

 
 
Mannenkoorts doet voor de eerste keer mee aan ‘de Fendert zingt’. Ons programma 
vandaag bestaat uit nummers die losjes in het thema “Tijd” passen. We trappen af met 
Eight days a week van The Beatles. Het tweede nummer, Run to You van close 
harmonygroep Pentatonix, heeft een wat mystieke tekst over een liefde die voorbij lijkt 
te zijn - “how shall I win back your heart, which was mine, I have broken bones and 
tattered clothes, I’ve run out of time”. Jim Croce schreef Time in a bottle toen zijn 

vrouw Ingrid in verwachting was van hun 
zoon Adrian. De tekst over de wens om de 
mooie momenten met je geliefde vast te 
houden kreeg extra betekenis toen Jim 
twee jaar later omkwam bij een 
vliegtuigongeluk. We zingen aansluitend 
het romantische Abendlied, dat ook als 
afscheidslied geïnterpreteerd kan worden: 
“Bleib bei uns, denn es will Abend werden, 
und der Tag hat sich geneiget”. Van een 
totaal ander genre is “Over 100 jaar” van 
Klein Orkest - gewoon blijven bewegen, 

want over 100 jaar…? En een persoonlijke favoriet van ons is Still Crazy, met een mooie 
bariton-solo; “Still crazy, after all those years”. Tot slot, als uitsmijter, in de totaal 
verkeerde tijd van het jaar, de Elvis-hit Santa Claus is back in town. 
 
 

www.mannenkoorts.nl 

 Programma 
 Titel (origineel) Componist/ Tekstdichter Arrangeur 

1 Eight days a week J. Lennon/P. McCartney D. Sharon 

2 Run to you Pentatonix R. Jakobs 

3 Time in a Bottle J. Croce J. Bremer 

4 Abendlied J. Rheinberger R. Jakobs 

5 Over 100 jaar  
(Harrie Jekkers) 

H. Jekkers/L. Smit/T. Hendriks J.  Bremer 
(bew. R. Jakobs) 

6 Still crazy (Paul Simon) P. Simon/S. van der Loo M. Overmars 

7 Santa Claus is back in town 
(Elvis Presley) 

J. Leiber/M. Stoller D. Sharon 

http://www.mannenkoorts.nl/


 

1155::1155uu  JJaazzzzNN  

 
 
Neem 3 sopranen, 2 mezzosopranen, 3 alten, 2 (soms 3!) tenoren en 4 
(soms 3!) bassen. Regel een oefenruimte met piano en zet er een dirigent voor. Even 
goed door elkaar roeren en je hebt JazzN! We bestaan sinds 2011 uit zangers en 
zangeressen uit ’s-Hertogenbosch en omgeving.  
Ons repertoire is altijd vier- en vaak vijfstemmig, met jazz als verbindende factor. Onze 
dirigent Annalisa Schmad stuwt ons naar grote hoogten. Ondanks dat dit ‘bloed, zweet 
en tranen’ kost hebben we er veel plezier in. Zodat we zelfs de weg naar huis na een 
repetitie zingend afleggen! Voor ‘a little less conversation’ en ‘more singing’ ben je bij 
JazzN op het goede adres! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programma 
 Titel (origineel) Componist/ Tekstdichter Arrangeur 

1 Words  (The real group) A. Edenroth A. Edenroth 

2 Agua de Beber (Astrud 
Gilberto) 

A.Carlos Jobim/V. de Moreas J. Kreffter 

3 Improvisation, inspired by Elvis A. Schmad 

4 In my life (The Beatles) J.Lennon/P.McCartney D. Meader 

5 Shower the People 
(Klangbezirk) 

J. Taylor Juan M.V.Garcia 

 



1155::4400uu  AAdddd  OOnnee  

 
 

ADD ONE – 100% voice * 100% ourselves * 100% groovy * 100% loveable 
ADD ONE – "The Voice thing", maybe the smallest vocal orchestra in the world (of 
more than one person) – able to walk on right away and improvise on the world on 
their journey. Style is no question: Rock band, string trio, opera choir or jazz choir. 
Music to strange mysteries, mini road movies or sonic spheres as wide as the horizon. 

No a cappella comedy in German sense, but Jazz in 
pure improvisational form, occasionally "tongue in 
cheek".  

ADD ONE try on Michael Jackson, Alicia Keys, Tok Tok 
Tok and Miles Davis as well as on our own 
compositions. 

ADD ONE – 100% an authentic sonic event. Join and 
enjoy it!  

 
 
 

 
 
 

 Programma 
 Titel (origineel) Componist/ Tekstdichter Arrangeur 

1 The quiet place T. Akinro M. Ortmann 

2 Be strong M. Ortmann M. Ortmann 

3 Tueur élégant M. Jackson/I.J. Spöring M. Ortmann 

4 Maybe it’s enough M. Ortmann & various M. Ortmann 

5 A little less conversation B. Strange/S. Davis M. Ortmann 

 



 

1166::3300uu  TTrreebbllee  &&  BBaassss  

 
 
 
Het ensemble is in 2011 na een oproep in weekblad Oosterhout aanvankelijk begonnen 
zonder muzikaal leider. Want zou er wel behoefte zijn aan een nieuw vocaal ensemble 
in Oosterhout? Die behoefte bleek echter duidelijk aanwezig en na enige tijd werd er 
gezocht naar een muzikaal leider om de kwaliteit op een hoger plan te brengen. 
Dirigent Rob Meyboom heeft deze uitdaging aangenomen en onder zijn leiding werd 
Treble & Bass een echt vocaal ensemble. In september 2014 heeft dirigent MarcelIa 
van der Heijde het dirigeerstokje overgenomen. Treble & Bass brengt a capella 
nummers uit de hoek van de lichte muziek. Het streven is om met een kleine groep 
zangers een verrassend repertoire te brengen, waarbij we elkaar stimuleren om tot het 

beste resultaat komen. Inmiddels 
heeft het ensemble al diverse 
uitvoeringen verzorgd. We zijn 
onder andere twee maal te gast 
geweest in Oudenbosch. In oktober 
2016 heeft Treble & Bass haar 
eerste lustrum gevierd met een 
“Lazy Sunday”-concert. U zult 
enkele nummers uit ons 
lustrumconcert horen maar we zijn 
voortdurend bezig nieuwe 
nummers aan ons repertoire toe te 
voegen. 
 
 

 Programma 
 Titel (origineel) Componist/ Tekstdichter Arrangeur 

1 Save Me (Queen) B. May   N. Loose 

2 Lef (Karin Bloemen) J. van Dongen/M. Busstra R. Smits 

3 Ja, vi elsker dette landet B .Bjørnson/R. Nordraak - 

4 Prayer of the Children K. Bestor A.S. Klouse 

5 Fix you Cold Play R. Smits 

6 Everything I do B. Adams K. Shaw 

7 Baby just cares for W. Donaldson M. van der Heijde 



1166::5555uu  VVooiiccee  OOvveerr  

 
 
 
Voice Over is een dynamische groep toegewijde mensen die een gemene deler 
hebben: muziek.  
Voice Over is in 2009 begonnen en is inmiddels een vocal group met nationale allure. 
De zangers zijn het liefst aan het repeteren en optreden! Zij worden regelmatig 
gecoacht en sinds 2014 is hun vaste coach Jesper Holm (DK). 

 
 Zij zingen een mooie mix van 
pop en jazz waarbij in het 
laatste jaar heel veel aandacht 
besteed is aan complexe 
arrangementen zoals die van 
Kerry Marsh (VS). Dit vergt 
enorm veel van de groep en zij 
zijn er aan toe. Voorzitter 
Sander Gieling en muzikale 
leider Annalisa Schmad zijn 
committed om het beste van 
iedere zanger naar boven te 
halen en om de Voice Over 

sound steeds beter te laten worden. Annalisa is in 2016 afgestudeerd aan de RAMA in 
Aalborg, Denemarken onder Jim Daus Hjernoe, Jesper Holm en Peder Karlsson. Voice 
Over zingt vandaag een originele compositie en arrangement van Annalisa Schmad: 
Turn Another Corner. 
 
 

 Programma 
 Titel (origineel) Componist/ Tekstdichter Arrangeur 

1 Stand by me (Elvis Presley) Traditional spiritual  R. Butterfield-Winter 

2 Here comes the rain again 
(Eurythmics) 

A. Lennox/D. Stuart K. Marsh 

3 Turn another corner A. Schmad A. Schmad/H.Barthes 

4 Pretty face Soley M. Rigtrup 

5 Laag bij de grond Bløf J. Bremer 

 



 

1177::2200uu  BBooeezzeemm  BBooyyss    

 
 
 
1 dorp 
12 mannen 
1 garage 
2 kratten bier 
1 vrouw als baas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programma 
 Titel (origineel) Componist/ Tekstdichter Arrangeur 

1 Haka Australische traditional - 

2 Final Countdown (Europe) J.Tempest M. Luiten 

3 Can’t help falling in love 
(Elvis Presley) 

H.Peretti/L.Creatore/G.D.Weiss M. Luiten 

4 All shook up O.Blackwell M. Luiten 

5 Fix you Coldplay M. Luiten 

6 It’s not unusual (Tom Jones) G.Mills/L.Reed M. Luiten 

7 Duitse medley Diverse - 



1199::3300uu  ZZaannggggrrooeepp  PPaabboo    

 
 
 
Het Pabo-koor bestaat uit zo’n 45 leden in de leeftijd van 14 tot 50-plus en wordt 
begeleid door een 6-koppige band. Dit is meteen wat het Pabo-koor uniek maakt. De 
mix van jonge en oudere stemmen geeft de zanggroep een bijzondere klankkleur. 
Tijdens de repetitie op donderdagavond wordt hard gewerkt aan een veelzijdig 
repertoire, dat varieert van swingende popsongs tot rustige ballads en van 
musicalmuziek tot jazzy nummers. De leden hebben hierin uiteraard een grote stem. 

De muzikale leiding is sinds 2012 in de deskundige handen van dirigent Erik van Vugt. 
Het Pabo-koor laat zowel lokaal als regionaal van zich horen. Van concerten in de 
openlucht tot avondvullende shows in het theater. Ook waren zij te horen op 
korenfestivals zoals Balk TOPfestival en de Fendert Zingt. Zanggroep Pabo heeft een 
eigen kweekvijver, Pabo-Junior. Kinderen van 8 tot 14 jaar maken op een leuke, 
ontspannen, maar ook educatieve manier kennis met zingen en het geven van 
optredens.  

 
www.zanggroeppabo.nl 
www.facebook.com/zgpabo 

 Programma 

 Titel (origineel) Componist/ Tekstdichter Arrangeur 

1 Uptown Funk (Bruno Mars) M. Ronson/B. Mars M. Brymer 

2 Vreemde Handen (Marco Borsato) H. Kooreneef/J. Ewbank R. IJmker 

3 Stil in mij (Van Dik Hout) S. Assorgia/M. Buitenhuis E. van Vugt 

4 100 Years  (Five for Fighting) J. Ondrasik R. James 

5 Elvis Medley   - E. van Vugt 

http://www.zanggroeppabo.nl/
http://www.facebook.com/zgpabo


 

1199::5555uu  NNeeXXTT  LLeevveell    

 
 
 
Vocal group NeXT Level is in september 2015 door dirigent Ruben Smits opgericht om 
ervaren zangers bij elkaar te brengen. De fanatieke groep onderscheidt zich door elk 
jaar een nieuw programma samen te stellen rondom een prikkelend, soms 
maatschappelijk thema. Dit seizoen staat het programma in het teken van 
(ont)haasten, ons virtuele bestaan en de (her)waardering van tijd en rust, in het 
programma “Be(at)ing the timeline”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programma 

 Titel (origineel) Componist/ Tekstdichter Arrangeur 

1 Stop this train  (John Mayer) J.C. Mayer & P. Palladino T. Krammer 

2 Small talk (The real group) A. Edenroth A. Edenroth 

3 Dreams on fire K. Melua & D. Black B. Chilcott /R. Smits 

4 Run, run, run 
 (The real group) 

A. Edenroth T. Krammer 

5 Relax (Elvis Presley) C.S. Tepper / R.C. Bennett R. Smits 

6 Lente T. Nijland & B. Kaandorp R. Smits 



2200::2200uu    PPooppkkoooorr  AAkkkkoooorrdd  

 
 
 
Popkoor Akkoord is een swingend popkoor uit Roosendaal dat 4 tot 6-stemmige 
arrangementen zingt. Onder de gedreven leiding van Annalisa Schmad en begeleid 
door prachtig pianospel van Polle Dujardin brengt Akkoord een afwisselend en modern 
repertoire. Denk daarbij aan Skyfall (Adele), This is how you remind me (Nickleback), All 
about that bass (Kevin Kadish), Ik voel me sexy als ik dans (Nielson) maar ook nummers 

van Pink Floyd, Stevie Wonder en 
Caro Emerald. 
In 2015 won Akkoord bij ‘De Fendert 
Zingt’ de overall prijs. In 2016 kreeg 
het koor één eervolle vermelding 
voor ‘humor in presentatie’ en een 
andere voor ‘gewaagd arrangement’. 
Deze vermeldingen geven weer waar 
Akkoord voor staat: vernieuwing, 
muzikale uitdaging en plezier. Na een 
periode van studie en even wat 
minder optredens is Akkoord nu 
volop bezig om een aantal nieuwe 

nummers te laten horen bij diverse optredens, zoals Hymn for the Weekend (Coldplay), 
Cake by the Ocean (DNCE), Turn the corner (tekst: Annalisa Schmad) en onze Spaanse 
uitdaging Hijo de la Luna ( Mecano).  
 
Wil je ook lekker zingen? Voor alten en mannen hebben we ruimte in het koor, dus 
stuur een mail aan ledenadministratie@akkoord.com. Want… gewoon zingen kan altijd 
nog…. 
 

 Programma 

 Titel (origineel) Componist/ Tekstdichter Arrangeur 

1 Hijo de la luna (Mecano) J.M. Cano J. Bremer 

2 Hymn for the weekend Coldplay J. Bremer 

3 Cake by the ocean (DNCE) J. Jonas/R.Frederiksson/ 
M. Larsson/ J.Tranter 

H. Reintjes 

4 Holocene (Bon Iver) J.Vernon J. Bremer 

5 Turn the corner W.Visker/A.Schmad M.Martens 
 
www.akkoord.com 

mailto:ledenadministratie@akkoord.com
http://www.akkoord.com/


 

2211::1100uu  SSttaacckkeedd    

 
 
 
Stacked bestaat bijna 3 jaar en wat is er al veel bereikt. De groep is succesvol en wat 
Stacked wil, is gewoon zingen. Nou ja, ze willen GOED zingen. Ze hebben het motto 
‘make good music and sing your ass off’. Annalisa Schmad, oprichter en artistieke leider 

van deze groep dames, had 
een visie. Geen suf 
damesensemble maar een 
pittige groep die graag nog 
pittiger arrangementen zingt. 
Ze zoekt het repertoire in 
ongewone versies van 
bekende nummers; vaak de B 
kanten van bekende singles 
en onbekende singer-
songwriters. Op deze manier 
blijft de groep verrassend en 
intrigerend.  

Stacked heeft de Finale bereikt in de vocal group competitie op het AAVF (Aarhus 
Acappella Vocal Festival) in Aarhus, Denemarken. Daar gaan ze met Pinksteren tussen 
de professionals staan als enige amateurgezelschap. Wij zijn dan ook erg trots op deze 
dames. Zij brengen vandaag voor jullie het debuut van hun verplicht arrangement voor 
Aarhus: Diamonds and Pearls in een schitterend arrangement van Rogier IJmker. Dit is 
voor het eerst voor publiek. Laat de dames horen of je hem leuk vond! 
 
 

 Programma 

 Titel (origineel) Componist/ Tekstdichter Arrangeur 

1 A capella strikes back J. Williams BYU Noteworthy 

2 Diggin’ (Kovacs) S. Kovacs J.Bremer 

3 Never forget you Z.Larsson/MNEK J.Bremer 

4 Diamonds and pearls Prince R.IJmker 

5 Brick House (Commodores) W.King/L.Richie e.a. R.IJmker 

 
www.stackedladies.nl 
www.facebook.com/stacked 

http://www.stackedladies.nl/
http://www.facebook.com/stacked


2211::3355uu  PPooppkkoooorr  SSkkoooorr    

 
 
 
Wij zijn popkoor sKoor. Een club met enthousiaste leden met één gezamenlijke passie: 
zingen! Kwaliteit met een grote 'G', dat is ons uitgangspunt. Want iets neerzetten wat 
klinkt als een klok is één, het moet natuurlijk wel gezellig zijn.  Onder de bevlogen 
leiding van onze dirigent Carolien van der Hulst en met de steun van ons sCombo 

brengen we zowel 
nieuwe als wat 
oudere popsongs. 
Daarbij gaan we 
uitstapjes naar 

andere 
muziekstijlen niet 
uit de weg.  
Popkoor sKoor 
bestaat uit ca. 30 
leden en 
heeft Deurne als 
thuisbasis - u weet 

wel, van 'het tuinpad van mijn vader'.  Vorig jaar behaalde popkoor sKoor de overall 
prijs op het BALK festival Zuid. Popkoor sKoor werd als beste bevonden op het gebied 
van regie, zangtechniek en performance. De jury was onder de indruk van de 
dynamiek, variatie en balans in de regie. De choreografie is in handen van David 
Vermeulen. In het jury rapport viel onder meer te lezen dat popkoor sKoor bij ieder 
nummer sfeer wist neer te zetten. Dirigente Carolien van der Hulst werd geprezen om 
de vrijheid die ze het koor biedt tijdens de zang en de juiste energie in de nummers. 

 
 www.skoor-deurne.nl 

 Programma 
 Titel (origineel) Componist/ Tekstdichter Arrangeur 

1 Can’t stop the feeling M. Martin/Shellback/J. Timberlake T. Janssen 

2 Freedom George Michael J. Bremer 

3 Butterflies and Hurricanes 
(Muse) 

M. Bellamy/C. Wolstenholme/ 
D. Howard 

D. Henken 

4 Rubbereckin’   
(Elvis Presley) 

D. Jones/B. Warren M.J. Mariën 

5 Origin of Love (Mika) M.H.Penniman/N.G.Littlemore J. Bremer 

http://www.skoor-deurne.nl/


 

2222::0000uu  GGaassttaarrttiieesstt::  JJooss  AAnnsseemmss  

 
 
 
De USA heeft Elvis, de UK heeft Tom Jones en Nederland heeft...Jos Ansems!! 
 
Muziek! Dat is het toverwoord in het leven van Jos Ansems. Al vanaf zijn kinderjaren 
staat Jos op het podium. Voorzanger bij een kinderkoor, zang en toetsen bij een 
amusementsorkest, dirigent en toetsenist van een kinderkoor, leadzanger bij een 
blues/rockformatie, zanger/entertainer bij diverse dinershows maar vooral is hij 
gekend door zijn rol als leadzanger van de formatie Elvix & the Teddybears. Daarnaast 
timmert Jos ook solo al jaren aan de weg. Zijn repertoire bestaat uit nummers van de 
King, maar ook van iconen als Tom Jones, Jerry Lee Lewis, Frank Sinatra, Michael Buble, 
etc. 
 
Jos heeft in het verleden al verschillende keren de pers gehaald. En altijd is het zeer 
positief. Dit is ook niet gek, want... buiten een heel mooi diep stemgeluid, 
imponerende uithalen en beheerste stemtechniek, is Jos ook een uitstekende 
entertainer. Hij bespeelt het publiek en maakt van elk optreden een spetterend feest, 
waar nog veel over nagesproken wordt. 
 

 



PPllaatttteeggrroonndd  

 
 
  



 

SSppoonnssoorreenn  vvaann  ‘‘DDee  FFeennddeerrtt  ZZiinnggtt’’    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SSuubbssiiddiieevveerrlleenneerrss  vvaann  ‘‘DDee  FFeennddeerrtt  ZZiinnggtt’’  

 
 


