Lieve Deelnemers
We hebben wat te vieren vandaag: de 15e en dus jubileumeditie van De Fendert
Zingt! 15 jaar geleden had ik een podium nodig voor mijn nieuwe popkoor. Helaas
waren er in het Zuiden weinig mogelijkheden voor een jong popkoor om op te
treden, dus dacht ik “dan creëer ik er één”. De Fendert Zingt was geboren. De
eerste editie was zo succesvol dat we gelijk een tweede editie planden en deze keer
met een thema.
Hieronder volgen de thema’s op een rij:
2004 - de eerste editie was zonder thema
2005 - I’ve Got The Music In Me
2006 - Fire and Flame, 1e keer met een jurybeoordeling
2007 - Ice
2008 - Latin Dreams “Sogno, Sonho, Sueno”,1e lustrum! 1e keer BALK Zuid
2009 - Fout
2010 - De Fendert Swingt - met arrangementen voor koor en big band
2011 - Funky Town - met begeleiding van FuSo Funk/Soul band uit Etten-Leur
2012 - The Choral Voice Of Holland - met nummers van de juryleden van De Voice
2013 - On Broadway - 2e Lustrum
2014 - A Tribute to Michael Jackson
2015 - Soul With a Capital “S”
2016 - James Bond
2017 - A Little Less Conversation - muziek van Elvis Presley
e
2018 - Heavy Metal and Hard Rock - 3 Lustrum
2019 - ??? (horen jullie vanavond om 23.00 uur!)
Het thema van vandaag is een heel gaaf thema: Hard Rock&Heavy Metal. voor de
popkoren misschien meer voor de hand liggend maar hoe gaan de a capella
groepen er mee om? Dat wordt verrassend en leuk. Ik denk dat we veel
spijkerbroeken, leer, concert T-shirts en spikes zullen zien vandaag. De jury heeft de
zware taak om deze 14 koren en vocal groups te beoordelen en te voorzien van
opbouwende feedback.
Wij hopen dat jullie allemaal een waanzinnige
dag hebben en misschien ook een prijs mee naar
huis mogen nemen ter aanmoediging van
blijvende kwaliteit. Het is nogmaals geen
competitie, maar een motivatie en inspiratie voor
jullie allemaal. Be the best you can be – and sing
your asses off!

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

Juryleden
Babz Verhoeven
Hoi! Ik ben Babz. Vandaag ben ik de juryvoorzitter van dit
mooie festival. Door een bewogen levenspad heb ik de
overtuiging dat het essentieel is om de dingen te aanvaarden
zoals ze op dit moment zijn. Maar dan niet zoals je dénkt dat
ze zijn. Dat verschil is enorm groot. Veel aspecten die in
coaching naar voren komen hebben eigenlijk niet met zingen
te maken, maar met de persoon die voor je neus staat. Als je
daar bewust en respectvol mee omgaat kun je bergen
verzetten.
Mensen omschrijven me als persoonlijk en direct, en dat past precies bij de visie van
mijn organisatie “Vocalized”. Door een analytisch oor detecteer ik snel
stemproblemen en technische obstakels en ik heb me de afgelopen jaren
gespecialiseerd in Vocal Emergency en het werken met stemprofessionals en
artiesten. Zowel op het gebied van zangskills als in het verbeteren van (vocal)
coaching.
Verder schrijf ik mijn eigen liedjes, werk ik aan een theatershow, geef ik gastlessen
op conservatoria en schreef ik een boek over bewustzijn. Ik ben trots op mijn
VocalTeam, waar ik zelf ook nog elke dag van leer, en geniet van al die bijzondere
stemmen waar ik mee mag werken. Life is a gift, make it deep!
Opleiding:
- Conservatorium Alkmaar (zang jazz & pop)
- Diploma Course for Singers (CVT)
- Volgde lessen bij: Lisa Boray, Margriet Eshuijs, Mathilde Santing, Ineke van
Doorn, Herman van Doorn, Janine Vos, Juanita den Heyer, Willem Nijholt,
Rhiannon en Maria Rondèl
Sanne Christensen
Hoi! Ik ben Sanne en vandaag ben ik in deze fijne jury
verantwoordelijk voor het beoordelen van vooral de
podiumpresentatie. Ik coach op locatie en je kunt me tegen
komen als invaller voor de privé coachings. Wat ik belangrijk in
het zingen is het verhaal dat je vertelt, en hoe je dat brengt.
Door mijn musicalachtergrond werk ik vanuit tekst maar ook
non-verbale presentatie. Want je lijf vertelt zoveel op het
podium. Dat geldt voor alle stijlen. Ik zing zelf ook veel pop.

Naast een ontspannen stemgebruik ligt de focus in mijn coaching op overdracht. Ik
werk met volwassenen en ook veel met kinderen en jongeren. Een bewuste houding
en een open blik zorgen voor ontwikkeling op het gebied van eigenheid en lef.
Opleiding:
- MAF
- Frank Sanders Akademie (Performer)
- Diploma Course for Singers (CVT)
Ronald Becker
Hoi, ik ben Ronald. Vandaag ben ik vooral bezig deze twee mooie dames bij te
houden in deze Hard Rock en Heavy Metal jury. Ik mag vooral de zangprestaties
beoordelen. Ik ben o.a. zanger en muzikaal leider geweest 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.
Ik ben opgeleid als dirigent en studeerde hiervoor af in 1989 aan het Utrechts
Conservatorium. Sindsdien ben ik dirigent van diverse koren geweest, en heb ik
sinds 2004 een eigen adviesbureau op het gebied van training, coaching en
organisatie-ontwikkeling in met name de culturele sector.
Ik geef dirigeerles en heb een rijke ervaring
opgebouwd in het geven van cursussen en
workshops op het gebied van de ensemblezang.
Daarnaast ben ik coach van diverse a capellagroepen, koren en dirigenten, in Nederland en
Duitsland.
Sinds 2004 ben ik dirigent van 'Vocal Group Bant’
- een gerenommeerde Vocal Group in Nederland.
Van 2004 tot 2008 ben ik dirigent geweest van het
Klein Amersfoorts Koor.

Workshopleider
Chantal Sennema
Er wordt vaak gezegd: "Zingen is emotie" maar hoe gebruik je nu al die
verschillende emoties bij het zingen? Met behulp van verschillende liederen en
oefeningen gaan we aan de slag en ontdekken we wat een lied nodig heeft om
geloofwaardig over te komen.
Tijdens deze workshop maak je kennis met de complete vocal techniek (C.V.T.) van
Catherine Sadolin. Aan de hand van de basisprincipes van deze zangtechnische
methode leer je je stem beter kennen en leer je je stem in te zetten bij een lied.
Over Chantal
Al op jonge leeftijd wist ik dat ik van zingen mijn werk wilde maken! In 1998
studeerde ik af aan het C. Huygens conservatorium te Zwolle als docerend en
uitvoerend musicus klassieke solozang met bijvak piano. Sinds mijn afstuderen heb
ik nu een goed lopende zangpraktijk waarin ik zowel klassieke zangers als musical,
jazz of pop zangers les geef. Van beginners tot profs, van jong tot oud. Daarnaast
werk ik als vocal coach ook voor diverse workshops of koor repetities.
Als sopraan zangeres heb ik meegewerkt aan
diverse zang projecten. Wellicht dat sommigen mij
nog kennen van de Biltstars en Vocalicious.
Momenteel zing ik bij Dutch Organic Choir. Een 13
koppig gezelschap bestaande uit zeer muzikale
zangers/essen
met
verschillende
zang
achtergronden; van Singer -songwriters tot aan
jazz/pop gerelateerde musici. Een feest om samen
te improviseren en nieuwe songs te schrijven.
www.dutchorganicchoir.nl
Daarnaast ben ik sinds november 2014 artistiek
leider van Vocal Band Experience. Een gemengde
vocal group die zowel versterkt als onversterkt
zingt en op zoek gaat naar uitdagingen in de
muziek. Deels met de stem en deels door gebruik
te
maken
van
technische
effecten.
www.vocalbandexperience.nl

Plattegrond

13.10 uur
Popkoor Flashback

Momenteel telt Flashback ongeveer 40 leden. Wij bruisen, zowel muzikaal als
fysiek, van energie.
Wat Flashback als koor typeert is ons enthousiasme. Een groep mensen die met
plezier bij elkaar komt om samen muziek te maken.
Wij streven ernaar de zangkwaliteit te blijven verhogen. Ook maakt ons koor gebruik
van choreografieën om onze performance voor het publiek nóg aantrekkelijker te
maken.
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Programma
Titel (origineel)
Eye of the tiger
(Survivor)
Crazy
(Gnarls Barkley)
All of me
(John Legend)
War
(Kensington)
Accidentally in love
(Counting Crows)
My immortal
(Evanescence)
I’ve got the music in me
(Kiki Dee)

Componist/ Tekstdichter
J.Peterik, E.Sullivan

Arrangeur
T.Janssen

B.Burton

M.Brymer

T.Gad, J.Stephens

P.v.Lonkhuijsen

E.Youssef, C.Starreveld,
N.Vandenberg, J.Haker
Vickrey, Duritz,
Immergluck, Bryson, Malle
Evanescence

P.v.Lonkhuijsen

B.Boshell

K.Shaw

J.Bremer
J.Bremer

13.35 uur
Vocal group Charmony
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Programma
Titel (origineel)
Uninvited
(Alanis Morissette)
Chariot
(Gavin Degraw)
Appels op de tafelsprei
(Toon Hermans)
Wat is mijn hart
(Marco Borsato)
Desert rose (Sting en
Cheb Mami)

Componist/ Tekstdichter
A.Morissette

Arrangeur
R.IJmker

G.Degraw

J.Bremer

T.Hermans
J.Ewbank, H.Koreneef

J.Bremer/bewerking:
A.Schmad
R.IJmker

Sting, Cheb Mami

J.Bremer

Deze 9 koppige vocalgroup bestaat uit 6 dames en 3 heren en zingt a capella
arrangementen in diverse talen (vooral Engels, maar ook Nederlands, Zweeds,
Frans, Bulgaars en Arabisch) en in allerlei muziekstijlen. Ze houden van een
uitdaging, van bijzondere muziek en van wat raakt. Het is een enthousiaste groep
zangers en zangeressen die het publiek graag ontroert, verrast en vermaakt. Sinds
september 2016 werken zij met coach Annalisa Schmad die m.b.v. alle haar
bekende technieken (CVT, EVTS, circle songs, improvisatie, the Intelligent Choir
etc.) de individuele kwaliteiten maximaal benut, de groepsklank en uitspraak
verbetert en het plezier en algehele niveau verhoogt.

14:00 uur
de voices
De Voices (Fijnaart) zijn in
2004 ontstaan na een project
van muziekvereniging De
Unie. Zij zijn enthousiast
verder gegaan onder leiding
van Annalisa Schmad met
muzikale begeleiding door
Jan Keijenberg. Vanaf januari
2017 heeft Patrick van
Dessel het dirigeerstokje
overgenomen.
We repeteren gemotiveerd,
maar er is ook altijd tijd voor
een geintje. De Voices zijn bekend met DFZ en na een aantal jaren meegedaan te
hebben zonder jurering, gaan we nu weer voorzichtig de uitdaging aan. Momenteel
zijn er ruim 30 leden uit 11 verschillende plaatsen. en hebben we regelmatig een
optreden of activiteit gepland staan.
Het repertoire bestaat uit pop- en rocknummers zoals Beautiful day van U2, Girl van
Anouk en Take me to church van Hozier, maar ook klassiekers als Pastorale van
Ramses Shaffy. Wij repeteren elke maandagavond van 20.15 uur tot 22.15 uur in de
De Parel in Fijnaart. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Heb je interesse of vragen
neem dan contact op met Henri de Booij: 06-53877954 of e-mail:
smpeembregts@hotmail.com.
www.devoices.net
facebook/devoices
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Programma
Titel (origineel)
Home
(Dotan)
Take me to church
(Hozier)
Nothing really matters
(Mr.Probz)
My immortal
(Evanescence)
Ice Queen
(Within Temptation)

Componist/ Tekstdichter
D.Harpenau

Arrangeur
P.v.Lonkhuijsen

Hozier

H.Kaldeway

D.Princewell Stehr

H.Reintjes

D.Hodges, B.Moody,
A.Lee
Within Temptation

M.Cornelissen
M.Cornelissen

14:50 uur
T-blend

1

Programma
Titel (origineel)
Trickle Trickle

Componist/ Tekstdichter
C.Bassett

Arrangeur
T.Mordang

2

Summertime

G.Gershwin, D.Heyward

C.de Cock

3

B.Whelan

B.Whelan

J.Lynn

T.Krammer

5

Home and the
Heartland
Mr Blue Sky
(ELO)
Shackles

GoFish

C.de Cock

6

Doctor Jazz

J.Oliver, W.Melrose

K.Shaw

4

Wat is er nu mooier
dan close harmony
zingen?Individuele
klanken
subtiel
mixen
tot
de
perfecte
melange
ontstaat, stemmen
mengen en kleuren
tot
we
ultieme
harmonie bereiken,
dat is ons streven
met T-Blend. Zoals
bij
het
perfecte
kopje thee, eigenlijk.
Hoewel die T natuurlijk staat voor Tilburg, onze thuisbasis. Maar thee, dat houden
we er ook in. Voor de gezelligheid. En omdat het eigenlijk net is als een goed
gezongen close harmonynummer: lekker warm en verfrissend.
T-Blend bestaat op dit moment uit 15 enthousiaste zangers en zangeressen: 3 alten,
3 mezzo´s 4 sopranen, 2 bas/baritons en 2 tenoren. En dirigent Chiel de Cock,
natuurlijk. Hij brengt ons samen in die echte jazzy feel. Iedere dinsdagavond dagen
we onszelf en elkaar uit om die noten nog lekkerder te raken en de samenzang nog
harmonieuzer te doen klinken. Voeg daar een voornamelijk jazzy repertoire bij en
een gezellige, relaxte sfeer en je begrijpt dat we onze naam eer aan doen.

15.15 uur
Vocal group jazzn

Vocalgroup JazzN, opgericht in 2011, is een zanggroep uit 's-Hertogenbosch en
omstreken en heeft circa 10 zangers en zangeressen waardoor er bijna altijd 4 à 5
stemmig gezongen wordt.
Het repertoire is veelzijdig met als basis jazz muziek. Hierbij kan men denken aan
nummers van artiesten zoals het King Cole trio, Pentatonix, Darmon Meader, Alan
Parsons, Horace Silver, Aretha Franklin, George Gershwin en vele anderen.
De muzikale leiding is vanaf september 2016 in handen van dirigente Annalisa
Schmad.

1
2
3
4
5

Programma
Titel (origineel)
Nothing else matters
(Metallica)
Eleanor Rigby
(The Beatles)
Shower to the people
(James Taylor)
In my life
(The Beatles)
September (Earth, Wind &
Fire)

Componist/ Tekstdichter
Hatfield, Ulrich

Arrangeur
B.vd Hurk

J.Lennon, P.McCartney

T.Krammer

J.Taylor

J.Garcia

J.Lennon, P.McCartney

D.Meader

M.White, A.McKay,
A.Williams

M.Carbow

15.40 uur
next level
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Programma
Titel (origineel)
God bless the USA
(Lee Greenwood)
Seven nation army
(The white stripes)
Royals
(Lorde)
Empire state of mind
(Alicia Keys)
Amerika
(Rammstein)
What about us
(Pink)

Componist/ Tekstdichter
L.Greenwood

Arrangeur
D.Schmidt, R.Smits

J.White

R.Smits

J.Little, E.Yelich,
O’Connor
S.Carter et al

R.Emerson, R.Smits

Rammstein

R.Smits

Pink, S.Mac, J.McDaid

R.Smits

R.Smits

Wij zijn een ambitieuze vocal group in september 2015 opgericht door onze muzikaal
leider Ruben Smits. Wij onderscheiden ons door een afwisselend, overwegend a capella,
repertoire uit diverse genres. Zoals de naam al zegt: wij gaan gezamenlijk voor een
NeXT Level. Kwaliteit en diversiteit voeren dan ook de boventoon. Onze groep bestaat uit
minimaal 12 tot maximaal 20 leden, verspreid over de verschillende stemgroepen
(sopraan, mezzo en alt). Recent hebben wij er voor gekozen om het komende seizoen
door te gaan als VrouwenVocalGroup. De nummers zijn 4- tot 6-stemmig, voornamelijk
a-capella.
Ieder jaar starten we - na de zomervakantie - met een nieuw programma. In
seizoen 2017-2018 is het thema "The American Dream" . Enkele nummers uit het
nieuwe repertoire zijn; God Bless The U.S.A., Seven Nation Army en Empire State of
Mind van Alicia Keys.

16.30 uur
Smile vocal group
Smile! Vocal Group is een eigentijdse groep van 9 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 Smile is dat iedereen zijn eigen inbreng heeft inzake:
repertoire, muziekgenre, choreografie, kleding, coaching, etc. De groep maakt
vervolgens in onderling overleg een keuze. We zijn (uiteraard) lid van stichting
BALK.
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Programma
Titel (origineel)
Royals
(Lorde)
No more walks
(Eagles)
Zomaar een dag
(Paul de Leeuw)
Say something (A great big
world en Christina Aguilera)
Jolene
(Dolly Parton)
Shackles
(Mary Mary)

Componist/ Tekstdichter
J.Little, E.Yellich
O’Connor
Eagles

Arrangeur
Pentatonix

P.de Leeuw

J.Bremer

I.Axel, C.King,
M.Campbell
D. Parton

Pentatonix

Mary Mary

J.Bremer

-

Pentatonix

16.55 uur
@noon
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Programma
Titel (origineel)
Baby one more time
(Britney Spears)
Rise up
(Andra Day)
Thunder
(Imagine Dragons)
God’s great dust storm
(Katzenjammer)
Poison
(Alice Cooper)

Componist/ Tekstdichter
M.Martin

Arrangeur
J.Annemans

C.Batie, J. Decilveo

R.IJmker

D.Reynolds et al

P. Limon

M.RybØ

Transcriptie: P.Limon

A.Cooper, D.Child,
J.McCurry

J.Steffens

Vocal group @NOON is een energieke vocalgroup die nu ruim een jaar bestaat.
Hun optreeddebuut was op de vorige editie van De Fendert Zingt en dat beviel zo
goed dat ze ook dit jaar meedoen! De groep repeteert in Arnhem, bestaat
momenteel uit 6 dames - waaronder muzikaal leider Petra Limon - en 1 heer en de
zangers komen voornamelijk uit de regio Ede/Arnhem/Nijmegen.
Het afwisselende repertoire bestaat uit herkenbare en minder bekende songs,
waarvan een deel in opdracht voor @NOON is gearrangeerd. Het plaatje wordt
compleet gemaakt door ondersteunende regie, die varieert van serieus tot met een
knipoog. De passie voor het samen zingen staat hierbij voorop!

17.20 uur
Zangkoor jokola
Zangkoor Jokola uit
Brunssum, Limburg,
is
een
gedreven
popkoor, opgericht in
1981. Jokola staat
bekend om
haar
diverse repertoire en
frisse uitstraling. Het
koor telt op het
moment rond de 50
zingende leden en
staat onder leiding
van
dirigent
en
toetsenist
Ralph
Hamer. Een doelstelling van Jokola is om met plezier uitdagende stukken te zingen,
welke ondersteunt worden door choreogra ie en opstellingen. hoger niveau te tillen.
n deze uitdaging is precies wat ons nu naar het koren estival De Fendert zingt
heeft gebracht! In 2016 heeft Jokola de titel Limburgs koor van het jaar gewonnen.
Hier zijn we erg trots op. Jokola kijkt ook met veel plezier terug op 2017; het jaar
waarin zij als gastkoor een prachtig optreden hebben mogen geven op de
Limburgse Koordagen vanwege de titelwinst in 2016. 2017 was eveneens het jaar
waarin zij het intieme concert getiteld Leve de Lie de ten uitvoer hebben gebracht;
daar waren zij één waren met het publiek. Jokola zal ook op 22 september
deelnemen aan het korenfestival Terug naar de kust in Scheveningen en staat er
voor december 2018 een eigen kerstconcert in de planning. Houd onze website
www.jokola.nl en okola Facebookpagina in de gaten voor meer in ormatie.
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Programma
Titel (origineel)
Rolling in the deep
(Adèle)
Take me home
(Pentatonix)
Fix you
(Coldplay)
Living on a prayer
(Bon Jovi)

Componist/ Tekstdichter
Adèle, L.B.Atkins,
P.R.Epworth
A.Mae, K.Olusola,
K.Maldonado
C.Martin, G.Berryman,
J.Buckland, W.Champion
R.Sambora, B.Child,
J.Bon Jovi

Arrangeur
R.Hamer
R.Hamer
R.Hamer
R.Hamer

De Fendert Zingt/BALK festival ZUID wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vertrouw op isla® pastilles voor je stem
Jij weet als geen ander dat je stem belangrijk voor je is. Een goede verzorging en
bescherming van je stem is voor jou als zanger(es) dan ook extra belangrijk.
Daarom is het van belang dat de slijmvliezen in je mond en keel niet overbelast
raken. Langdurig zingen of spreken kan een negatieve invloed hebben op je stem.
De beschermlaagjes op de slijmvliezen in je mond en keel kunnen hierdoor
uitgedroogd raken waardoor ze je keel minder goed beschermen.
Bij overbelasting of irritatie van je stem of keel kan isla® helpen. Een extract van het
werkzame bestanddeel IJslands mos legt een beschermend laagje op de
slijmvliezen in je mond en keel waardoor deze weer bevochtigd worden en niet
verder uitdrogen. Door de weldadige werking van isla® pastilles kunnen de
geïrriteerde slijmvliezen snel herstellen.
TIP: plak een pastille tegen je gehemelte en laat deze langzaam oplossen. Ervaar
een extra lang verzachtend effect.

19:30 uur
voice over

Voice Over is een dynamische groep toegewijde mensen die een gemene deler
hebben: muziek. 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 van o.a. Kerry Marsh (V.S.),
Malene Rigtrup (DK), Andrea Figallo (IT) en Jerry Merkel (V.S.) Dit vergt enorm veel
van de groep maar ze gaan de uitdaging graag aan. Voorzitter Sander Gieling (die
nu ook studeert onder Merel Martens en Jesper Holm et al) en muzikale leider
Annalisa Schmad (afgestudeerd in 2016 aan de Royal Academy of Music te
Aalborg, Denemarken) zijn gecommitteerd om het beste van iedere zanger naar
boven te halen.
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Programma
Titel (origineel)
I don’t know
(Noa)
Laag bij de grond
(BlØf)
In my life
(The Beatles)
Sunday Morning
(Maroon 5)
Irresistible (Fall Out
Boy ft. Demi Lovato)

Componist/ Tekstdichter
Noa

Arrangeur
A.Figallo

BlØf

J.Bremer

P.McCartney, J.Lennon

D.Meader

A.Levin et al

K.Marsh

P.Wentz et al

J.Merkel

19:55 uur
van zingkel & co
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Programma
Titel (origineel)
Bring me to life
(Evanescence)
Freedom
(George Michael)
Think
(Aretha Franklin)
Firework
(Katy Perry)
Je veux
(Zaz)

Componist/ Tekstdichter
A.Lee, B.Moody,
D.Hodges
G.Michael

Arrangeur
A.van der Wijk

A.Franklin, T.White

A.van der Wijk

K.Perry, M.S.Erikson,
T.E.Hermansen
K.Soltani

A.van der Wijk

A.van der Wijk

A.van der Wijk

Van ZINGkel&Co bezingt deze editie van de Fendert de vrijheid!
Onder leiding van Annemarie van der Wijk neemt van ZINGkel u mee door de
emoties die aan dit thema verbonden zijn. “Vrijheid”

20:20 uur
pocket rock!t
Pocket Rock!t noemt zichzel “The little choir
with a big heart” (het kleine koor met het
grote hart) omdat ondersteuning van goede
doelen met gratis optredens een belangrijk
onderdeel van hun werkwijze is. Zo treden ze
regelmatig op tijdens evenementen voor de
Kankerstichting of Pink Ribbon. Dit brengt ze
zelfs over de grens, want ook dit jaar treden
ze weer op in Lommel tijdens een
Levensloop (in Nederland ‘Samenloop voor
Hoop’).
Pocket Rock!t heeft voor veel nummers eigen arrangementen geschreven.
“Veel van de nummers die we wilden zingen, waren niet beschikbaar als
koorstukken. En als nummers wel beschikbaar waren, waren ze niet altijd geschikt
voor vrouwen. Het is een echte leercurve geweest, maar we zijn nu in staat muziek
te produceren die uitdagend én verrassend is. Bovendien komen onze sterke punten
nu nog beter naar voren", vertelt Franki.
Voor het optimaliseren van de vocale kunsten maakt het koor regelmatig gebruik
van externe vocal coaches.
Pocket Rock!t verleent op diverse manieren ondersteuning aan goede doelen. Als er
ergens een evenement is voor een goed doel komt het poprockkoor geheel gratis
zingen. Indien nodig is het poprockkoor hierbij geheel selfsupporting. Alles van
geluidstechniek tot podium heeft het beschikbaar. De organisatie kan hier
vervolgens ook gebruik van maken, waardoor er meer geld overblijft voor het goede
doel.

1
2
3
4
5
6

Programma
Titel (origineel)
Hold back the River
(James Bay)
Weak
(Skunk Anansie)
Believer
(Imagine Dragons)
Love Runs Out
(One Republic)
Uptown funk (Mark
Ronson ft Bruno Mars
River Deep
(Ike & Tina Turner)

Componist/ Tekstdichter
I.Archer, J.Bay

Arrangeur
F.Munninghoff

Skin, C.Lewis, Ace,
C.France
D.Reynolds et al

F.Munninghoff

R.Tedder et al

F.Munninghoff

J.Bhasker et al

F.Munninghoff

P.Spector, J.Barry,
E.Greenwich

F.Munninghoff

F.Munninghoff

21:10 uur
Stacked

1
2
3
4
5

Programma
Titel (origineel)
Never forget you
(Zara Larsson)
Stand my ground
(Within Temptation)
Diggin’
(Kovacs)
Diamonds and Pearls
(Prince)
Getaway
(Earth, wind & fire)

Componist/ Tekstdichter
Z. Larsson

Arrangeur
J.Bremer

S.den Adel,
R.Westerholt
S.Kovacs

R.Griffioen

Prince

R.IJmker

P.White, M.White

R.IJmker +
improvisatie

J.Bremer

Stacked bestaat sinds september 2014 en de samenstelling van de groep is, na een
zeer succesvolle beginperiode voor het eerst in 3½ jaar aan grote veranderingen
onderhevig. Gelukkig is de groep hier tegen bestand en zijn er goede stemmen aan
deze ‘ ew ladies and one dude’ toegevoegd. r is nog wel ruimte voor een alt!
Stacked heeft als motto ‘make good music and sing your ass off’ en dit komt
duidelijk terug in de repertoirekeuze. Annalisa Schmad, oprichter en artistiek leider
van deze groep dames, had een visie. Geen suf damesensemble, maar een pittige
groep die graag nog pittiger arrangementen zingt.
Stacked is in 2017 in de finale van het
Aarhus Vocal Festival in Denemarken
geweest, wat het toppunt was tot nu
toe. 2018 is het jaar van het creëren
van een nieuw groepsgeluid en van
verbreding
van
kennis
en
stemkwaliteit:
de
dames
gaan
collectief naar zangles!
Voor het thema van vandaag hebben
ze eens geen jurken en petticoats uit
de kast getrokken, nee, vandaag gaan
ze voor zwart, leer en … de
welbekende felgekleurde pumps!
www.stackedladies.nl
facebook/stackedladies

21:35 uur
Zangroep pabo
Het Pabo-Koor bestaat uit zo’n 50 leden in de lee tijd van 14 tot 50-plus en wordt
begeleid door een 5-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.
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. De muzikale leiding van Pabo-Junior is sinds
2016 in deskundige handen van Ceciel Verlijsdonk. Ook voor gezelligheid ben je bij
Zanggroep Pabo aan het juiste adres. Na de repetitie is het nog lang gezellig aan de
bar, waar veel leden nog napraten en borrelen.
www.zanggroeppabo.nl
www.facebook.com/zgpabo

Zanggroep Pabo, Pabo band, en Pabo-Junior zullen in verschillende
samenstellingen onderstaand programma verzorgen:

8.

Programma
Titel (origineel)
100 years
(Five for Fighting)
Uninvited
(Alanis Morissette)
Pompeii
(Bastille)
Over the hills and far
away (Nightwish)
Lazy Song
(Bruno Mars)
Dit pakt niemand ons
meer af (Kim Lian van
der Meij)
Dinge Dong
(Teach Inn)
Crawdad song

9.

Nearer my god to thee

S.F. Adams, L.Mason

E.van Vugt

10.

Sing
(Pentatonix)

M.Grassi et al

M.Brymer

1
2
3
4
5
6
7.

Componist/ Tekstdichter
J.Ondrasik

Arrangeur
R.James

A.Morissette

K.Oosterveld

D.Smith

E.van Vugt
R.Smits

B.Mars, P. Lawrence,
A.Levine, K'naan
H.Pool, M.Buwalda

-

E.Ouwens, D.Bakker,
W.Luikinga
American Folk Song

-

-

G. Gilpin

De fendert zingt/BALK festival zuid bedankt :

