
 

  



Lieve deelnemers 

Welkom bij De Fendert Zingt: BALK Festival Zuid 2019! Dit is alweer de 16e 
editie van dit geweldige festival. Daarin zijn 16 thema’s de revue gepasseerd 
en hebben zo’n 200 koren op het podium gestaan. Dit jaar is het thema “Het 
weer”; een in Nederland vaak besproken onderwerp. Als het zonnig is, 
hebben we het te warm; als het regent is het te nat; we hebben een hekel 
aan sneeuw maar als het kerst is en er geen sneeuw ligt is het ook niet goed.  
 
Wij Nederlanders kunnen er wat van! Wij zijn benieuwd naar de bijdragen 
van jullie allemaal aan de themaprijs. Ook van onze vakjury, bestaande uit 
Bianca van Dreumel (podiumpresentatie); Bart van den Hurk (die ook 
meteoroloog is) en Hans Kaldeway, onze juryvoorzitter helemaal uit 
Groningen, is erg benieuwd naar jullie performance vandaag.  
 
Het seizoen is bijna klaar en eigenlijk is dit een mooi moment voor een 
festival. Wellicht kunnen we vandaag buiten zitten en tussen de optredens 
door van de zon te genieten. Maar… het is tenslotte wel Nederland en je 
weet het maar nooit! Wij willen graag BALK bedanken voor hun blijvende 
steun aan dit festival. Ook hebben we dit jaar veel steun gekregen van de 
gemeente Moerdijk en het VSB Fonds. Dit maakt het mogelijk om ieder jaar 
zo’n mooi festival aan te bieden. Ook zijn we erg dankbaar voor onze 
sponsors, o.a. Hotel en Theater De Borgh, waar wij al jaren over de vloer 
komen. 
 
Wij wensen alle deelnemers een fantastische dag toe! Geniet van elkaar; 
maak mooie muziek en “sing your ass off”! 
 

 
 
 
 
Annalisa Schmad 
 
Voorzitter De Fendert Zingt 
 

 

 



Juryleden 

Hans Kaldeway 

“Hoi! Ik ben Hans Kaldeway. Ik volgde de 
opleiding Dirigent Licht Vocaal (DLV), met 
lessen van o.a. Tijs Krammer, Hans van de 
Brand, Bob Zimmerman, Jolande Geven.  Ik 
studeerde in 2004 cum laude af als 
“koordirigent lichte muziek”. 
 
Een belangrijk gedeelte van het werk als 
(koor)dirigent bestaat uit het leiden van 
repetities, en dat is mooi, want repeteren is 
een boeiend proces. Met een groep 
gemotiveerde muzikanten en/of zangers een 
muziekstuk vanaf niks helemaal tot leven te 
laten komen, daar kan ik erg van genieten.  
 
Mijn specialiteit als arrangeur is het maken van arrangementen voor vocal groups, 
close harmony koren, popkoren en andere vocale groepen. Ik heb heel veel 
gearrangeerd voor de groepen waarin ik zelf zong, of waar ik als dirigent of pianist bij 
betrokken was, maar ik kan natuurlijk iedere andere groep van repertoire voorzien. 
 
Als componist werk ik graag samen met mensen uit andere disciplines, zoals theater, 
dans, film, poëzie, beeldende kunst. Uit die kruisbestuivingen ontstaan vaak hele 
mooie dingen.  Ik laat mij graag inspireren door wat er vanuit andere muziek, of 
andere kunstdisciplines op mij af komt, maar het kan evengoed zijn dat ik met 
muzikale ideeën kom waarmee een tekstschrijver of een choreograaf aan de slag 
gaat. 

 

Bianca van Dreumel 
 
“Hoi! Mijn naam is Bianca van Dreumel,  regisseur, trainer en ondernemend in 
podiumwerk 
Of je nu zingt in een koor of moet spreken voor een groep, jouw stem verdient een 
podium! 
Oeh!...ja dat is best spannend, maar geloof me, jezelf ontspannen presenteren kan 
iedereen leren! Stel je eens voor, wat wordt er dan mogelijk? 
 
 
 



Ik coach koorzangers en sprekers die het 'podium' opgaan om te performen met hart 
en ziel. 
Hierbij leer ik je authentiek te blijven en podiumangst te overwinnen 
 
Het ‘Podium’ staat voor mij eigenlijk 
metafoor voor het creëren van de plek 
waar je mag stralen in al je eigenheid. 
Wat kan ik voor jou betekenen 
 
Niets geeft mij meer voldoening dan 
te zien hoe mensen groeien en 
zichtbaar worden in al hun eigenheid. 
Om ze te zien stralen van 
zelfvertrouwen of een aha erlebnis 
mee te geven. In 2015 heb ik de 
sprong in het diepe gemaakt door mijn 
hart te volgen. Het besluit om verder 
te gaan als zelfstandig ondernemer om 
Mensen In Beweging te brengen werd 
in april genomen! “ 
 
 
 
Bart van den Hurk 
 
“Hoi! Ik ben Bart van den Hurk. Ik heb een doctoraat over 
landoppervlakmodellering, behaald in Wageningen in 1996. Sindsdien heb ik  
een wetenschappelijke carrière 
ontwikkeld bij het Koninklijk 
Nederlands Meteorologisch Instituut 
(KNMI) als onderzoeker, ben ik 
betrokken bij onderzoeken naar het 
modelleren van 
landoppervlakteprocessen in regionaal 
en mondiaal klimaatmodellen, data-
assimilatie van bodemvocht en het 
opstellen van regionale 
klimaatscenario's.”  
 
 
 
 



 
Workshopleider 
 

Juliette Dumoré 

"Hoi! Ik ben Julliette Dumoré! Ik kom uit een zeer muzikaal nest, waarin 
piano, cello, klarinet en dwarsfluit werd gespeeld. 
Een leraar op de middelbare school stimuleerde mij om voor publiek te 
spelen. Meteen de 
eerste keer was ik verkocht. Het effect van spelen voor andere mensen 
raakte me diep. 
 
Ik voelde dat ik iets kon betekenen 
voor anderen en voor mezelf. 
Wat die leraar voor mij heeft gedaan, 
doe ik nu voor anderen. Ik daag 
leerlingen, koorleden 
en bedrijfsmedewerkers uit om de 
verbinding met zichzelf èn met 
anderen aan te gaan. 
 
Muziek is expressie, verbinding, het 
geeft je zelfvertrouwen. 
 
Alles wat ik doe, heeft met verbinding te maken. Zingen is verbinding met 
jezelf … en met elkaar. Wanneer die verbinding tot stand komt, ontstaat er 
iets magisch: inzicht, zelfvertrouwen, samensmelting. Prachtig! Dat blijft me 
ontroeren. Daar doe ik het voor.” 
 
 
Opleiding:  
 
2016: CVT (Complete Vocal Technic) 
2015: Conductor Intelligent Choir, Aalborg (Denemarken) 
2008: EVT (Estill Voice Training), Certified Master Teacher 
2000: Avatar: persoonlijke ontwikkelingstraining (Master) 
1994: Middle Management Certificering 
1991: Conservatorium Utrecht, Schoolmuziek 
1987: Muziekwetenschappen Utrecht (Propedeuse) 
1985: VWO, Beta  



Plattegrond 

 

 

  

 

 



13:40 uur 
Popkoor X-stream 
 
Popkoor X-Stream is een enthousiast Popkoor uit Middelburg.  Het koor werd in 2005 
opgericht en telt momenteel ongeveer 50 leden. Vandaag is X-Stream naar 
Zevenbergen gekomen met een wat kleinere delegatie. Toch hoopt het koor een 
mooi optreden te kunnen neerzetten op dit bijzondere festival. Onder leiding van 
dirigent Ineke Jasperse heeft 
het koor het afgelopen jaar een 
aantal nieuwe nummers op het 
repertoire gezet. Daarvan zal er 
een aantal ten gehore worden 
gebracht. Popkoor X-Stream 
zingt net zo graag swingende 
hedendaagse hits als klassieke 
popsongs van langer geleden. 
En natuurlijk zullen in de setlist 
ook de Zeeuwse roots niet 
ontbreken.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Programma   
 Titel (Origineel) Componist/Tekstdichter Arrangeur 
1 What about us. (Pink) Steve Mac, Johnny McDaid, 

Alecia Moore 
Hans Reintjes 

2 Open je ogen (Blof, 
Ilse DeLange) 

J. Bonink, B. Kennis, 
P.Jakobsen, P. Slager 

Don Henken 

3 Zoutelande (Blof, 
Geike Arnart) 

A. Bosse, P. Slager Frank de Vreeze 

4 True Colours (Cindy 
Lauper) 

Tom Kelly, BillyS teinberg Jetse Bremer 

5 Uptown Funk (Bruno 
Mars) 

Bruno mars, Mark Ronson Don Henken 



14:05 uur 
To Be Continued 
’To Be Continued’ bestaat uit tien 
enthousiaste zangers en zangeressen. 
Onder de inspirerende leiding van 
dirigent Mario Geurtjens wordt er 
hard aan gewerkt om de speciale 
close harmony sound te waarborgen 
en steeds weer te verfijnen.’To Be 
Continued’ zag het levenslicht in 
Helden in 1989. Inmiddels is de groep 
goed bekend geworden in eigen regio, 
maar de laatste jaren zeker ook  
daarbuiten. Het repertoire kent 
klassieke werken zoals ’Air’ van Händel en de soms 8-stemmige ’Misa Caribeña’ van 
componist Electo  Silva, maar ook hedendaagse popsongs, als ’How deep is your 
love?’ van de Bee Gees, ’Dancing Queen’ van Abba en ’Hello’ van Lionel Ritchie. 
Gedurende het jaar verzorgt de groep diverse optredens. Eens in de 2 jaar 
organiseren ze met ontzettend veel plezier een mooi kerstconcert, waarin het niet 
alleen gaat om klank, maar waarin de door ons publiek zo gewaardeerde geur, smaak 
en sfeer minstens zo’n belangrijke rol spelen(alvast noteren: op 23-12-2019 zal dit 
grootse Kerst-event vanaf 19.30uur plaatsvinden in Kasteel  De Keverberg te Kessel 
gemeente Peel en Maas). Inmiddels heeft de groep3 cd’s mogen maken, waarvan er 
één geheel in het teken staat van Kerst. 
 
To Be Continued p/a T.P. Klaasen ● Roggelseweg 38 ● 5988 BR Heldentel. 077-
3082682 ● Facebook: To Be Continued 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Programma   
 Titel (Origineel) Componist/Tekstdichter Arrangeur 
1 Hello (Lionel 

Richie) 
Lionel Richie Matthias E. 

Becker 
2 Let it Snow (div.) S. Cann en J. Styne A. Kerr 

3 Still Crazy 
(Intermezzo) 

M. Overmars, S. van der 
Loo, P. Simon 

Ton 
Schreuders 

4 Short people 
(Randy Newman) 

Randy Newman S. 
Carrington 

5 Prime Time Blues 
(Real Group) 

Anders Edenroth  



14:55 uur 
Vocal Group Next Level 
 

 
Vocal group NeXT Level uit 
Oss (Noord Brabant) gaat 
geen uitdaging uit de weg 
met haar verrassende 
repertoire dat bestaat uit 
een mix van moderne hits, 
kleinkunst en nummers 
van internationaal 
gerenommeerde vocal 
groups. Deze nummers 
worden meerstemmig en 
(grotendeels) a-capella 
uitgevoerd.  
 
De tien leden van deze ladies only groep staan sinds eind 2018 onder leiding van 
muzikaal leider Marjon Smulders -Dries. Samen timmeren zij aan de weg om het 
niveau van de groep continu naar een NeXT Level te brengen. Hierbij voeren kwaliteit 
en diversiteit de boventoon.  
 
www.vocalgroupnextlevel.nl 

 
 
 

 Programma   
 Titel (Origineel) Componist/Tekstdichter Arrangeur 
1 Viva la Vida 

(Coldplay) 
Guy Berryman, Jon Buckland, 
Will Champion, Chris Martin 

Jens Johansen 

2 Something Beautiful Robbie Williams Hans Kaldeway 

3 Bumble Bee (The 
Real Group) 

Anders Endenroth  

4 Chili con Carne(The 
Real Group) 

Anders Endenroth  

5 Raindrops (Hannah 
Schneider) 

Hannah schneider Anna 
Ostergaard, 
Transcr./arr: 
Marjon Dries 



15:20 uur 
Popkoor Novelty 
 
 

 
Beleef Popkoor Novelty!  
Popkoor Novelty uit het 
Brabantse Sint-Oedenrode startte 
in 1987 met tien leden. Inmiddels 
zijn we uitgegroeid tot een 
enthousiast zes stemmig koor 
van42 leden en een eigen combo. 
Plezier in zingen staat voorop, dat 
merk je aan alles. Daarnaast 
werken we continu aan 
zangkwaliteit. Onze dirigent 
Philippe Reuser haalt het beste 
uit elk koorlid naar boven! Om de beleving van de nummers te versterken, 
werken we samen met (vaak landelijkbekende) regisseurs. In juni 2020 komt 
het koor met een nieuwe avondvullende show. Voor speeldata en meer 
informatie: www.popkoornovelty.nl.Popkoor Novelty moet je gewoon zien, 
horen en beleven 
 

 Programma   
 Titel (Origineel) Componist/Tekstdichter Arrangeur 
1 My Immortal 

(Evanescence) 
D. Hodges, B. Moody, A. 
Lee 

Martin 
Cornelissen 

2 When I get you 
alone (R.A. Thick) 

W. Murphy Jetse Bremer 

3 Human (Rag’n Bone 
Man) 

J. Harman en R. Graham Peter van 
Beijnum 

4 No mercy (Racoon) B v.d. Weide, D. Huige, P. 
Bukkens, S. de Kroon, W. v. 
Belle 

Jetse Bremer 

5 Ijskoud (Nielson) Littoij, Zwaaneveld, Martens, 
De Ronde 

Marty van der 
Staak, alias 
Catherine 
Conneely 

6 Thuis (Guus 
Meeuwis) 

Guus Meeuwis Jetse Bremer 



16:10 uur 
Zanggroep Dirk 
 
Zanggroep Dirk is een popkoor uit Eindhoven van 28-30 leden. Wij 
zingen Engelstalige hedendaagse popsongs, Nederlandse popnummers en nummers 
uit populaire musicals. Onze afwisselende arrangementen zijn vierenvijftig. Wij 
zingen onder leiding van de dirigente Ashley van Gemert en worden begeleid door 
onze eigen Dirk band. Zanggroep Dirk is een gezellige hechte groep, popkoor met 
veel aandacht voor beleving en interpretatie van de nummers, zangkwaliteit en 
podium presentatie. Wij geven een aantal optredens per jaar op verschillende 
plekken. Jubilea worden gevierd met grote spetterende shows. 

 

 Programma   
 Titel (Origineel) Componist/Tekstdichter Arrangeur 
1 Home(Dotan) Dotan Harpenau P. v. Lonkhuijsen 

2 War(Kensington) E. Youssef, C. Starreveld, N Van 
den berg, J. Haker 

P. v. Lonkhuijsen 

3 Everything I Do (I do it 
for You) (Bryan 
Adams) 

Bryan Adams, Robert John 
Lange, Michael Kamen 

Ron en Holly 
Slabbinck 

4 Umbrella (Rihanna) S.Carter / C.Steward/T.Nash / 
T.Harrel 

Hans Reintjes 

    



16:35 
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 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 en muzikale leider Annalisa Schmad zijn 
gecommitteerd om het beste van iedere zanger naar boven te halen. 
 

 Programma   
 Titel (Origineel) Componist/Tekstdichter Arrangeur 
1 Purple Rain (Prince) Prince Morten Kjaer 

2 Laag bij de Grond 
(Bløf) 

Pascal Jakobsen/Peter Slager Jetse Bremer 

3 Through the Rain 
(Postyr) 

Anders Hornshøj Anders Hornshøj 

4 Here comes the rain 
again (Eurythmics) 

Annie Lennox and Dave 
Stewart 

Kerry Marsh 

5 Kiss the sky (Jason 
Derulo) 

Jason Derulo Tijs Krammer 



17:00 
Popkoor Kolok 
 
Popkoor Kolok is een enthousiast popkoor met een mooie podiumpresentatie en 
staat onder professionele leiding van Angelo Smulders. We hebben de ambitie om op 
hoog amateurniveau te blijven zingen. Kolok bestaat uit ongeveer 20 enthousiaste 
leden. Hedendaagse popnummers vormen een belangrijke basis. Uitdagingen in de 
vorm van ander soortig repertoire en bijzondere arrangementen worden niet 
geschuwd. Elke week repeteert KOLOK op woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in 
Helmond. 
www.kolok.nl 
FB; @PopkoorKolok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programma   
 Titel (Origineel) Componist/Tekstdichter Arrangeur 
1 Fields of gold(Sting) Sting Maarten van der Worp, 

Jetse Bremer, piano partij 
Angelo Smulders 

2 Lithium (Evanesence) Evanescence Angelo Smulders 

3 Baba Yetu Christopher Tin/Chris 
Kiagiri 

Angelo Smulders 

4 Don’t worry about me 
(Frances) 

Sophie Frances Cooke Angelo Smulders 

5 Make way (Aloe 
Blacc) 

Aloe Blacc Angelo Smulders 



19:00 uur 
JazzN 
 
JazzN is een enthousiaste en veelzijdige vocal group uit den Bosch. JazzN 
bestaat uit ongeveer 12 ambitieuze amateurzangers en richten zich op het 
zingen van jazz muziek of jazzy a capella arrangementen van pop nummers. 
JazzN gaat graag de uitdaging aan van pittige, moeilijke arrangementen. Dit 
alles onder leiding van de zeer gedreven dirigente Annalisa Schmad. JazzN 
treedt met regelmaat op, op diverse locaties in de omgeving. Zo waren ze te 
vinden bij Jazz in 
Duketown en dit jaar 
zullen ze daar ook 
weer te bewonderen 
zijn. Ook een 
dubbelconcert gaan 
zij niet uit de weg, 
afgelopen november 
traden ze met vocal 
group “Stacked” op in 
de Azijnfabriek in den 
Bosch. Verder treden 
ze ook op in locale 
verzorgingstehuizen 
en culturele centra. 
 

 

 Programma   
 Titel (Origineel) Componist/Tekstdichter Arrangeur 
1 Hymn of Acxiom 

(Vienna Teng) 
Vienna Teng Kerry Marsh 

2 Eleanor Rigby (the 
Beatles) 

Paul McCartney, John 
Lennon 

Tijs Krammer 

3 Vocale improvisatie   

4 In my life (the 
Beatles / New York 
Voices) 

Paul McCartney, John 
Lennon 

Darmon 
Meader 

5 On a Clear Day (o.a. 
Barbra Streisand) 

Burton Lane, Alan Lerner Gene Puerling, 
Jesper Holm 



19:25 uur 
Voix Là 
 
Voix Là: niets is wat het lijkt...Gemengd koor Voix Là uit Beugen (gemeente Boxmeer) 
opgericht in 2005, laat zich niet in een hokje stoppen. Het repertoire loopt uiteen van 
klassiek, pop, close harmony, soul en musical tot kleinkunst. Het koor vormt een 
hechte club die na de wekelijkse 
repetitie op de woensdagavond 
steevast een meer dan gezellige 
nazit beleeft in stamkroeg 't 
Posthuis. Maar van gezelligheid 
alleen kan een koor niet leven. 
Er wel degelijk ook keihard 
gewerkt onder leiding van 
Wilbert Friederichs, die sinds 
2011 aan het roer staat van 
Voix Là. Hij componeert en 
arrangeert er flink oplos met 
liedteksten vol humor en mededogen. Voix Là presenteert tijdens De Fendert Zingt 
zowel nummers uit het succesvolle avondvullende programma Zeewier & 
Fluitenkruid (drie volle zalen in november 2018) als gloednieuwe diamanten in het 
repertoire in diverse talen en stijlen. Maar pas op: niets is wat het lijkt bij Voix Là! 

 Programma   
 Titel (Origineel) Componist/Tekstdichter Arrangeur 
1 Mañanita Pueblerina Innocente Carreño  

2 Blanche Comme La 
Neige (Kate&Anna 
McGarrigle) 

traditional Kate & Anna 
McGarrigle, Wilbert 
Friederichs  

 
3 

 
Is This Love? (Bob 
Marley) 

 
Bob Marley 

 
Wilbert Friederichs 

4 Ik werp het af Wilbert Friederichs  

5 Blood & Gold traditional Lizzie Kean 

6 Waar zou hij zijn? 
(Uit: Zand Erover) 

JetseBremer / Wilbert 
Friederichs 

 

 
7 

 
Voorpost van de 
dood (uit: Pirates of 
the Caribbean) 

 
Hans Zimmer / Wilbert 
Friederichs 

 
Jetse Bremer 

 
8 

 
En Reell Halling 

 
Pust 

 
T. Lina 



19:50 uur 
Popkoor Akkoord 
 
Popkoor Akkoord is nèt even anders. Akkoord is niet zomaar gewoon een koor, 
Akkoord is buitengewoon! We zingen gedurfd repertoire wat jong en oud 
aanspreekt. We gebruiken mooie arrangementen gemaakt door bekende arrangeurs. 
In de afgelopen 25 jaar is Akkoord gegroeid naar een koor met lef, uitstraling en 
kwaliteit. 
Met humor en strakke hand tilt Annalisa Schmad als artistiek leider het koor nog 
steeds naar een hoger plan. Met het sprankelende pianospel van Polle Dujardin zijn 
alle repetities en optredens een waar feestje.  
21 september 2019 viert Akkoord haar 25-jarig jubileum met een mooie show, Zilver! 
Hou onze website in de gaten www.akkoord.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programma   
 Titel (Origineel) Componist/Tekstdichter Arrangeur 
1 Cloudbusting (Kate 

Bush) 
Kate Bush Jetse Bremer 

2 White rabbit 
(Jefferson 
Airplane)  

Grace Slick Jetse Bremer 

3 Riders on the 
storm 

Jim Morrison; John 
Densmore 

Jetse Bremer 

4 Comfortably Numb 
(Pink Floyd) 

David Gilmore; Roger 
Waters 

Jetse Bremer 

5 Skyfall (Adele) Adele; Paul Epworth Merel Martens 



20:40 uur 

Van Zingkel&Co 
 

Ook dit jaar doet van Zingkel & Co weer mee aan de Fendert 
zingt. Het kan Stormen, regen, vriezen of dooien, wij zijn erbij. Weer of geen 
weer de nu 15 leden tellende zanggroep is er klaar voor. En we beloven, na 
regen komt zonneschijn.  
 

 Programma   
 Titel (Origineel) Componist/Tekstdichter Arrangeur 
1 De Storm (Bløf) Bløf A, van der Wijk 

2 All about that rain 
medley (Div, Ann 
Peebles, Rob de 
Nijs Randy 
Crawford, Weather 
girls 

A Peebles, Don Bryant, 
Bernard Miller, John 
Gunmoe, Tony Joe 
White, Paul shaffer, Paul 
Jabara 

A, van der wijk 

3 Rain (The Script) Danny O’Donoghue, 
Mark Sheenan, Camille 
Purcell, James Barry 

A, van der Wijk 

 
4 

 
Calm after the 
rise medley ( 
Calm after the 
storm, Ilse 
DeLange, Rise 
like a phoeix, 
Conchita Wurst) 

 
Calm after: IlseDeLange/ JB 
Meijers/John Etheridge/ 
Rob Crosby/ Mathew 
Crosby, Rise like: A. 
Zuckowski/ C. Mason/J. 
Maas 

 
A, van der wijk 

 
5 

 
Hot fun in the 
summertime (Sly 
& the family 
Stone) 

 
Sly Stone 

 
A, van der Wijk 



21:05 uur 

Stacked 
 
 
Stacked is een bijzondere formatie van 12 dames en een Dude. Stacked is in 
september2014 begonnen en het motto is “maak muziek en sing your ass 
off”. Dit hoor je terug in hun repertoirekeuze. Stacked is groovy. Stacked is 
funky. Stacked is sexy. Stacked is not just another female vocal group. 
Annalisa Schmad, oprichter en artistieke leider van Stacked, had een visie: 
geen saaie damesensemble, maar een pittige groep die pittige 
arrangementen zingt. Geniet van Stacked Ladies en een Dude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programma   
 Titel (Origineel) Componist/Tekstdichter Arrangeur 
1 Don’t Let Go (En 

Vogue) 
Ivan Matias; Andrea 
Martin 

Rogier Ijmker 

2 Raindrops 
(Hannah 
Schneider) 

Hannah Schneider Signe 
Sorensen 

3 Always There 
(Incognito) 

Ronnie Laws; William 
Jeffrey 

Kerry Marsh 

4 At Last ( Etta 
James) 

Mack Gordon; Harry 
Warren 

Kerry Marsh 

5 Getaway (Earth, 
Wind & Fire) 

Beloyd Taylor; Peter Cor Rogier 
IJmker 



21:30 uur 
Zanggroep Spirit 
Zanggroep Spirit uit Best bestaat uit 35 enthousiaste vrouwen en mannen die 
genieten van hun gezamenlijke passie: zingen! Het repertoire van Spirit is veelzijdig: 
swingende songs, ontroerende ballads en pittige pop nummers. Onder leiding van 
dirigent en arrangeur Don Henken wordt vol enthousiasme en overgave gewerkt aan 
het continue verfijnen van onze nummers. Muziek en podiumpresentatie worden 
samen met regisseur Anne Simkens perfect op elkaar afgestemd. Wij zorgen voor een 
podiumpresentatie die de betekenis van het lied ondersteunt–wij willen het publiek 
raken! Dit alles wordt 
muzikaal ondersteund 
door het bevlogen 
pianospel van Joost 
Kraaijeveld. Begin 
november gaat Spirit 
voor de hoogste eer in 
de topklasse bij het 
Balk Topfestival in De 
Doelen in Rotterdam. 
Zanggroep Spirit, Don, 
Anne en Joost : een 
combinatie waar 
muziek in zit! 

 

 Programma   
 Titel (Origineel) Componist/Tekstdichter Arrangeur 
1 Say something (A 

Great Big World & 
Christina Aguilera-
uitvoering van 
Pentatonix) 

Ian Axel, Mike Campbell & 
Chad Vaccarino. 

Arranged by 
Pentatonix. Re-
arranged by Don 
Henken 

2 Ken je mij(Trijntje 
Oosterhuis) 

Stijn van der Loo, Huub 
Oosterhuis 

Don Henken 

3 Haus am See(Peter 
Fox) 

Vincent Graf Schlippenbach & 
Ruth Maria Renner/David 
Cronen, Pierre Baigorry 

Don Henken 

4 Lazarus (David Bowie) David Bowie Don Henken 

5 Butterflies & 
Hurricane s(Muse) 

Matthew Bellamy, Chris 
Wolstenholme  & Dominic 
Howard 

Don Henken 



De Fendert Zingt/ Balk festival Zuid bedankt: 

  



 


