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KORENFESTIVAL
Zondag 19 juni, Theater vanBeresteyn, Veendam

COLOFON
ZingZing! Is ontwikkeld door en
een concept van KultuurLoket.
Deze ZingZing! 2022 is geproduceerd door
Stichting Koorplein Noord Nederland en
KultuurLoket i.s.m. Wilfred Reneman en
Theater vanBeresteyn Veendam
Projectleiding Koorplein Noord Nederland
Liesbeth van Hoffen
KultuurLoket (www.kultuurloket.nl)
Paula Mulder en Geert Oude Weernink
Inhoudelijke adviezen
Wilfred Reneman
Vormgeving
www.dit-s.nl
Illustraties
Nora Seoudi
Met dank aan alle deelnemende zangers en
zangeressen èn aan alle vrijwilligers!
ZingZing! 2022-2023 wordt mede mogelijk
gemaakt door:
Provincie Groningen, Kunstraad Groningen,
Kattendijke/Druckerstichting,
Commissie van Spijsuitdeling, J.B.Scholtenfonds
& H.S. Kammingafonds, Prins Bernhard Cultuur
Fonds, Gemeente Veendam, Wildervank Fonds,
Lieuwe Stienstra Fonds, VSB Fonds, BSP Fonds.

Stichting Wildervank Fonds

gemeente Veendam

VOORAF
Welkom bij ZingZing! 2022
Het leek zo vanzelfsprekend om met elkaar samen te kunnen zingen
en te genieten van het luisteren naar anderen. Maar corona legde de
afgelopen twee jaar het korenland ook in Groningen grotendeels stil.
Gelukkig kan er nu weer van alles en het is dan ook met veel plezier dat
we op zondag 19 juni alle koren, zangers en zangeressen verwelkomen
bij het korenfestival ZingZing! in theater vanBeresteyn in Veendam!
Daar ervaren de deelnemende koren weer het plezier van het zingen
voor publiek en ook het publiek zelf kan actief meedoen. In het meezingen van het ZingZing!-lied bijvoorbeeld of door het bezoeken van
één van de vele workshops.
Zo kun je onder leiding van Roelf Postma Groningstalige gospels
zingen, of je schuift aan bij Sigita Žurauskaité om Baltische koormuziek
onder de loep te nemen. Voor wie de zangtechniek wil doorgronden
zijn er de workshops Zingen met Kleur door Jan Smale en Ha, techniek,
onder leiding van Elzemien Brouwer. De deelnamekaarten voor de
workshops zijn op de aangegeven tijden af te halen in de hal. Voor de
koorzanger die als een echte Maestro de stap naar het dirigeren zou
willen wagen, staat het koor Ten Toon klaar. Dirigent Wilfred Reneman
is stand by voor het geven van de nodige tips. Voor de aanwezige
dirigenten is er een moment van bezinning en uitwisseling tijdens
de dirigenten-netwerklunch. Deze zogenaamde Community of
Practise, wordt mede vormgegeven door Koornetwerk Nederland en
staat in het teken van delen van ervaringen en het elkaar inspireren
tot nieuwe ideeën.

Koorplein Noord Nederland
KultuurLoket

De presentatie is vandaag
in handen van Carla Kooistra

www.kultuurcentrale.nl

www.kultuurloket.nl

We wensen
iedereen veel
ZingZing plezier!
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INFORMATIE
In het theater zijn verschillende hostesses en gastheren aanwezig
die u de weg wijzen naar de zaal waar u naar toe wilt. Bent u slecht
ter been, vraag dan naar het gebruik van de liften.
In de hal treft u diverse organisaties aan: KultuurLoket
en Stichting Koorplein Noord Nederland. Ook kunt u
in de hal op de aangegeven tijden workshopkaarten
afhalen en de Tips&Tops formulieren inleveren, waarmee koren elkaar feedback geven.
Tussen de optredens door zullen in de foyer kooroptredens worden vertoond van ZingZing! 2019.

DE KOREN
Brokekoor

DIRIGENT

Het Brokekoor is een enthousiaste groep uit
Westerbroek. Het koor is opgericht in 2005. Meer
dan de helft van de leden is al jaren lid. Sinds kort
zingen er ook heren mee. Het repertoire is divers,
van wat oudere nummers naar moderne nummers.
Iedere dinsdagavond wordt er gerepeteerd in de
kerk van Westerbroek.

Ninke Ballema ˘ www.brokekoor.nl

EELSK

EELSK zingt met veel plezier oude en nieuwere
smartlappen en levensliederen: van tranentrekkers
tot ‘het betere lied’, soms met goede afloop, vaker
droevig, maar altijd over zaken die ons allen raken.
Immers, ieders leven wordt beheerst door dezelfde
verlangens, idealen, pijnen en teleurstellingen.

DIRIGENT

Elk & Ain

Roelf Postma

PIANIST

Rob Haverkort ˘ www.eelsk.nl

Elk & Ain is een gezellig dameskoor met zestien leden
uit Noordbroek. Er wordt een heel breed repertoire
gezongen van Groningse, Nederlandse en Engelstalige liederen. Maar plezier bij het zingen staat
voorop!

DIRIGENT

Corien Kronemeijer ˘ www.elkenain.nl

Focus Vocaal

DIRIGENT

Gemengd koor
Ten Boer

DIRIGENT

Focus Vocaal is een enthousiast vrouwenensemble
van op dit moment zestien zangeressen dat op
projectbasis bij elkaar komt. Het repertoire bestaat
uit meerstemmige, meestal eigentijds klassieke
stukken; origineel, gedurfd en vaak net wat ‘anders
dan anders’. Elk project is anders en heeft een eigen
sfeer en een eigen thema. Het koor werkt graag
samen met professionele musici en ook met andere
kunstvormen.

Elzemien Brouwer ˘ www.focusvocaal.nl

Gemengd koor Ten Boer zingt een prettige mix van
licht klassieke werken, volksliederen, musicals en
popmuziek. Dit gebeurt onder de deskundige en
inspirerende leiding van dirigent Olga Karelova.
Op het ZingZing! festival zingen de leden van OBKEigenwijs uit Zuidlaren met ons mee als gastzangers.

Olga Karelova ˘ www.gemengdkoortenboer.nl

Afhalen workshopkaarten

11.30 - 11.55

AFSLUITING met het ZingZIng!

16.30

lied olv Wilfred Reneman

EELSK

Ten Toon

Albatros

Gruno’s Mannenkoor

16.00 - 16.25

15.30 - 15.55

15.00 - 15.25

14.30 - 14.55

Afhalen workshopkaarten

Afhalen workshopkaarten

13.30 - 13.55

14.00 - 14.25

Afhalen workshopkaarten

13.00 - 13.25

12.30 - 12.55

Focus Vocaal

BSUR

Afhalen workshopkaarten

11.00 - 11.25

12.00 - 12.25

INZINGEN olv Wilfred Reneman

Afhalen workshopkaarten

10.00 - 10.20

NEDMAG ZAAL

10.30 - 10.50

Afhalen entreebewijzen koren
Afhalen Workshopkaarten

9.45 - 10.20

ENTREEHAL

OPTREDENS ZINGZING!

Broke koor

Maestro

Maestro

Gemengd koor Ten
Boer

Popkoor Estrellas

FOYER

* tweede verdieping

Warffums
Mannenkoor &
Gemengd Zangkoor
Usquert & HuisTuin-en-Keukenkoor

Spheres

Elk & Ain

Van Speijkkwartet

JONCKHERENZAAL*

THEATERLOKAAL

Muziekschool

Zingen met Kleuren

Zingen met Kleuren

WINKLER PRINS ZAAL*

Baltische koormuziek

Ha techniek!

Gospelmeziek ien eigen toal

HERTENKAMPKAMER*

Bijeenkomst Dirigentennetwerk

WORKSHOPS

12.00 - 13.00

15.00 - 16.00

WORKSHOPS

12.30 - 13.30

13.30 - 14.30

14.30 - 15.30

DIRIGENTENNETWERK

13.00 - 14.00

WORKSHOPS & BIJEENKOMST ZINGZING!

Maestro 3
Maestro 4

13.50 - 14.00
14.30 - 14.40

Elke kandidaat krijgt 10 minuten.

14.50 - 15.00

* tweede verdieping

Maestro 6

Maestro 5

Maestro 2

13.40 - 13.50

14.40 - 14.50

Maestro 1

FOYER

13.30 - 13.40

WORKSHOP
MAESTRO

Groninger
Christelijk
Mannenkoor
Albatros

Gemengd koor Ten Boer zingt een prettige mix van
licht klassieke werken, volksliederen, musicals en
popmuziek. Dit gebeurt onder de deskundige en inspirerende leiding van dirigent Olga Karelova. Op het
ZingZing! festival zingen de leden van OBK-Eigenwijs
uit Zuidlaren met ons mee als gastzangers.

Bouko Tiggelaar
˘ www.albatros-koor.nl
DIRIGENT

Gruno’s
Mannenkoor

PIANIST

Gert Immerzeel

Gruno is een mannenkoor met een rijke traditie.
In 2023 hopen we ons 170-jarig jubileum te vieren.
Het koor telt ongeveer twintig leden, die in vier
stemgroepen een gevarieerd repertoire zingen.

Eltjo Mulder PIANIST Tatiana Halevo
˘ www.grunosmannenkoor.nl
DIRIGENT

Popkoor BSUR

DIRIGENT

Popkoor “Be As You Are” draagt al 25 jaar uit “Wees
jezelf!”. Het koor put uit een gevarieerd repertoire:
van gevoelige ballads tot pittige rock, van Stones
tot Kensington, van Lennon tot Madonna. De unieke,
spetterende 5-stemmige arrangementen zijn
allemaal gemaakt door onze dirigenten.

Robert Ramaker ˘ www.popkoorbsur.nl

Popkoor Estrellas

Popkoor Estrellas is hét studentenpopkoor van
Groningen. In het koor mag iedereen zijn wie die
wil zijn en dat wordt ook regelmatig uitgedragen
in het (driestemmige) repertoire. We zingen over
sociaal onrecht, klimaatverandering, zelfvertrouwen,
identiteit en opgroeien in het digitale tijdperk.

Wilfred Reneman PIANIST Mariateresa Gallicchio
˘ www.popkoorestrellas.nl
DIRIGENT

Spheres

Spheres is een gemengde close harmony groep uit de
stad Groningen. Het koor bestaat sinds 2019. De focus
ligt op het ontdekken van het close harmony genre
in diverse koorstukken variërend van muziek uit de
Baltische Staten tot jazz standards. In de verbinding
met het publiek streeft het koor naar een betekenisvol optreden. De dirigent is Sigita Žurauskaitė en
komt uit Litouwen, het land waar koorzang tot de
traditie behoort en daarmee stevig verankerd is in
de samenleving.

DIRIGENT

Ten Toon!

Sigita Žurauskaitė ˘ Facebook/Spheres
Ten Toon! is een klein maar enthousiast koor.
Dit jaar werken we aan een combinatie van Spaanse
muziek en uiteenlopende muziek voor koor en piano:
Shakespeare Songs van Mathias, Jiddische liederen,
liederen van Brahms, Fauré en Lauridsen. Binnen
elk programma streven we naar een onderlinge
verbinding in inhoud, sfeer of tekst. Kortom: zeer
gevarieerd. Never a dull moment!

DIRIGENT

Wilfred Reneman ˘ www.tentoon.eu

Van
Speijkkwartet

PIANIST

Han, Hans, Hans, Jan brengen klassiek-romantische
liederen, maar ook muziek uit de jaren ’30 van de
vorige eeuw, barbershop en moderne popsongs.
Thema’s als dromen, verlangen, ontmoeting en
afscheid komen aan de orde. Gevoel, daar draait
het allemaal om!

Emma Boschma ˘ www.vanspeijkkwartet.nl

Foto Ronnie Zeemering

Warffums
Mannenkoor
& Gemengd
Zangkoor Usquert
& Huis-Tuin-en
Keukenkoor

Opgericht in 1899 is het Warffums Mannenkoor uitgegroeid tot een koor dat niet meer is weg te denken
uit de regio. Het bestaat uit mannen die graag zingen,
houden van gezelligheid en met een sterke band met
het Groninger Hogeland. Tijdens ZingZing! zingen
leden van het Gemengd Zangkoor uit Usquert en
Het Huis-Tuin-en-Keuken-koor uit Groningen als
gasten mee met de Warffumse mannen.

Liesbeth van Hoffen PIANIST Liesbeth Wildeveld
www.warffumsmannenkoor.nl ˘ www.luisterwijk.nl
DIRIGENT

WORKSHOPS ZINGZING!
Tijdens ZingZing! Worden een aantal workshops gegeven. Koorleden en bezoekers
kunnen actief meedoen, afhankelijk van het aantal beschikbare kaarten. Kaarten
kunnen worden opgehaald in de foyer.

DOCENT: ROELF POSTMA

DOCENT: ELZEMIEN BROUWER

Gospelmeziek ien eigen toal

Ha techniek!!

Gospel komt uit het oud Engels en
betekent ‘’goed nieuws’’ of ‘’blijde
boodschap’’. In deze workshop is
‘’liefde’’ de ‘’blijde boodschap’’ in
een aantal swingende gospelsongs,
voor vierstemmig gemengd koor. De
liederen zijn vertaald in het ‘’grunneger
dialect’’ van onder andere Raymond
van het Groenewoud, Katrina & The
Waves. Ook zingen we muziek uit de
film ‘’O Brother, Where Art Thou’’.

Iedereen wil lekker zingen, niet te veel
nadenken. En zonder dat, gaan er toch
ook een heleboel technische onderdelen vanzelf goed?
Dat klopt! Toch kan het fijn en behulpzaam zijn om bewuster te worden van
wat je eigenlijk doet en waarom het
(niet) zo goed loopt. Techniek staat niet
los van de persoon en van de muziek.
We gaan in dit uurtje dus muziek
maken samen en evt individueel.
Ondertussen maken we gebruik
van verschillende stijlen en stemtechnieken. Waar liggen jouw
voorkeuren, hobbels etc.?

DOCENT: WILFRED RENEMAN

‘’Maestro’’
Heb je er altijd al van gedroomd om
voor een koor te staan en de groep
te dirigeren?
En ben je zelf geen dirigent? Dan is hier
je kans! Het Vocaal Ensemble TenToon
uit Groningen stelt zich beschikbaar
als ‘proefkoor’ voor mensen die eens
willen ervaren wat er gebeurt als je je
handen omhoog beweegt. Er is geen
jury; je krijgt geen punten, maar wel
een aantal suggesties van de presentator en dirigent van het koor Wilfred
Reneman. Zit er een onontdekt talent
in jou? Of moet je het doen met een
bindend studieadvies ... Hoe dan ook:
zo’n kans komt nooit weer terug! Elke
deelnemer krijgt maximaal 10 minuten
de tijd en maakt een keuze uit ‘’Es ist
ein Ros Entsprungen’’ of ‘’Cantique de
Jean Racine’’ van Gabriel Fauré.

DOCENT: SIGITA ŽURAUSKAITĖ

Baltische koormuziek
Deze workshop laat al zingend zien wat
er zo mooi is aan Baltische koormuziek.
Sigita is geboren in Litouwen en kreeg
koormuziek met de paplepel ingegoten.
De voertaal zal een mix zijn van Engels
en Nederlands.

De workshopkaartjes kunt
u in de hal afhalen

Sigita:
‘’I have been surrounded by choir music
since I was nine. Singing in a choir is part
of who I am. And most people from the
Baltic States would say the same. When
I moved to the Netherlands, I was surprised at how fascinated and interested
everyone about the choir music culture
of Baltic states are. Because of that I
started giving workshops about Baltic
choir music. In our workshop I will try
to enlighten you on what makes Baltic
choir music so fascinating and of course
that I’ll do that by teaching you a song
which is a perfect example of the beauty
of Baltic Choir music. ‘’
DOCENT: JAN SMALE

Zingen met Kleuren
Wil je met je koor meer dan alleen
de goede noten zingen? Wil je het
nummer echt tot in je publiek brengen?
Geef elk lied, elk couplet, elke zin een
eigen karakter: ingetogen, brutaal,
zoet, scherp, …… Gebaseerd op een
methode, ontwikkeld door Juliette
Dumore, geef je elk nummer meer
impact.
In deze workshop ga ik in op een beter
begrip van je zangtechniek en het toepassen van verschillende klankkleuren
in een nummer.

Sluit je aan bij de grootste online community
van Groningen! Voor professionals, amateurs en liefhebbers.
Presenteer jezelf en word vindbaar
Deel jouw vraag of aanbod
Ontvang nieuws op basis van jouw interesses
Bekijk pro elen en projecten waar jij aan
mee kunt doen
Vind nieuwe opdrachten en klanten

