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Welkom op de Ívlaastrichtse íongerenkorendag lgg0

ln 1984 was het Voor de eerste moal da'f Ívlaastricht werd
geconf ronteerd met de 'lvlaastrichtse Jangerenkorendag' , een inÍt iat Íef
von de Stedelijke lt4uziekschocl ,tevens de tokatÍe waor het korentreííen
gedurende de eerste jaren ttert! georganiseerd. Vete jongerenkoren uit
de regio 14aasïricht kwamen in de laop der jaren op diï initiatief af ,am
de gelegenheid te nemen zích eens muzikaal te presenteren aan collego-
zcngers en het publÍek. De lvlaostrichïse korendog heeft dan ook nooit
be'f karokter van een wedstrÍjd of jury*xamen gehad;vaoroD stoncien
hei leggen von contaeten tussen jongerenkoren en hel bieden van een
poCium acn de vele jongerenkoren dÍe lJaastríeht rilk was en is.

in 1987 werd de organisoíie van bet Joarl ijkse treí{en avergenomen
docr een aantal jongerenkoren die zich hadden verenigd in de S.J.R M (ae
Somenwerkende Jongerenkaren Regio lr,laastricht). Hel aantol koren dat
zich bij deze groep als /id aanmeldde is nooit rneer dan 7 geweest, rnacr
het aontal deelnemers oon de korendag steeg gesÍaog, me't als
hoogtepunt de deelname van I I jongerenkoren aan de 5e ÍïocstrichTse
jcngerenkorendag in 1988. ïegen dÍe tijd wcs oe muzíekschool ols
;ck.cÍ ie wegens plaotsgebrek ,erlaten.

t'tc drie lacrhee{'t de 3.J.R.fuí.hoar aktivíteilen gestoakt.Orn te
l,1aos'trich'lse korendag niet mede ten onder Íe loten gaan beeii odecn
de 3.CR.14. aangeboden, de organlsatie voor cii'Í jaar over te neir,en en
iocrbil de sfijl en opzel van de tulccstrichtse jongerenkarencicg te
respecteren.De behoefte aan deze dag blijkt wsl uii heÍ grote aonial
oanschrijvingen von dit jaar. Het doe/ van dit initiatief vcn Oceon is cal
de 14aastrich'Íse karendag in Ce ïoekamst jcarlijks door een van de
jongerenkoren in de regia fulaasiricht zal warden gearganiseerd.

W ij hapen dat vandoag, zovrel vcar de leden van de deelnernende karen
a!svaorhet publ iek een f ilne dag zel vror'den met Vooral vee! ncoie
nuziek en vrÍj wensen alle kccrieden en alle dirigenten{-es)tteel ss{cees
'toe bij hun op'lreCen.

toury Botlen
i-ea §íf i_,rn

f,c,b vlrnljens
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The €ast Church 8Íngers.

p/a Jolande Tessers-9tols
Old H Íckory-plein 77c
6?24 AX t laastricht
oqs - 6ss9z7

The €.ast Church Singers komen uit lvlaastrichtQost en bes-taan dit jaar
alweer zo'n 2 I jaar. Dat de vereniging een hechte kliek is, bewijst het
feit dat een oanzienl ijk aantal leden reeds lS tot 2l jaar lid is. ttlet de
komsl van Ja Huynen als nieuwe dirigent (zo'n I maanden geleden) is een
nieuwe *eg ingeslagen, waarin Vooral populaire nuhmers te vinden zijn.

Naost het verzorgen von vieringen in de e igen paroch ies , is het koor lhe
€ast Church Singers een veel geziene gost in bejaardentehuizen,
Vijverdol , korentref íens en buwelijksmÍssen. De weket ijkse repetilÍedog
is woensdag (l9.O0u-?O.45u) en nieuwe leden vanaf lO jaar zijn altild
welkom.

Belastingaangiften
Voor uw : Adrninistraties en

Fiscale adviezen

Adnninlstnatte en

be 0 astil n g advI es[«arilt@CI r

L.O"[M" Sat[!n

Sadatdomein 20
6229H5 Maasricht
Tel. 043 - 611717
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Du vallend'bladr'n.

p/a Klaas Kramer
€rasmusdomein l4R
6229 6C irlaastrÍcbt
oqs - 6t82s8

€ind 1987 groepeerden enige enthousiaste zangers en zangeressen zich.
ïwee of gestudeerden aon het conservatorium le t laastrichï
ontfermden zich over de ongeoefende kelen. Onder teiding van l4arleke
Poos en frlorcel van Damme werd een eerste muzikale basis getegd.
Veelal begeleid door pÍano,ontstond een reper'toire dat bestond uit
lekker in he'l gehoor liggende melodiën.

/n 1989 nam fulels Dees het roer over. Vol veNe en inzet wisÍ hij Du
Vallend' Dlodr'n naar de Pythische spelen in 6roningen te dirigeren. Via
enkele huis, tuin en keuken optredens werd omstreeks de jaarwisseling
/989/ /990 wederom het baken verzet: nieuwe leidÍng. peter Janken en
ilort ine van Tombes zorgden voor vernieuw ing Van het re pertoire. Close
hormony , o co pella , evergreens...... Loten we het houden op een mixture
van stijlen.

Vl Íj wensen u veel plezier met Du Vallend' Rladr'n.

l)
CI
ín
J'\

/1lICAEL

ves
Rullensingel 156 6214 SV Maastricht

Tel: 043 - 430297
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Cototsh

p/a Z. van Wrssen
Arrestruwe 24R
6218 RH rrlaastricht

Het jongerenkoor Catotsh maakt, samen met het kinderkoor LÍttte
€rÍends, het ïussenkoor Califree en de zaate hermenie ïrees höar Tröt,
deel uÍt van de jongerenverenigÍng Cototsh.We repeteren in onze
gezellÍge societeit'Het Kleplook'onder de 3t.Íheresiakerk. ln deze kerk
verzorgen we ook iedere maand een jongerenvierÍng. €.veneens hebben we
goede eontacten het gast parochies.

Onlangs heef't de jongerenvereniging haar 20-jarig lubiteum gevierd,
met een reunÍe van oud-leden en een receptÍe waarbij heel veel vrÍenden
en bekenden acte de présence hebben gegeven. /'4ede dankzij de Ínzet
Van de vele actleve leden en de goede zin die de gasten meebrochten,
was het feest zeer geslaagd. illensen die geÍnteresseerd zijn kunnen ons
bezoeken op dinsdagavond vanaf 19.3Ou. De repetitie duurt tot Z t_OOu
v(aarna nog gezellig wordt 'nogehangen' met een glas f ris of bier.

}1{TJZTEKBOETIEK

M.El{GELBEru

BRUSSELSESTRAAT 134 - MAASTRICI{T

TEL. 043-213708



Quartna

p/o Rob Langendam
Peppelhoven 3
6225 6X fuloastricht
jqs - 6so20s

Zo'n 7 jaar geleden is Quarlna begonnen als studentenkoor. Geleidel ijk
oan Ís dat gaan veranderen en momenteel zou rnen het een mÍn of meer
gestudeerd koor kunnen noemen.

Gedurende de afgetopen twee Joar is getracht wot meer structuur n
het koor te brengen. DiÍ heeft geresulteerd in enerziids een groter en

vaster ledenbestand en anderzijds, mede door de bezielende le iding van
dirigenle JocquelÍne Nelissen, in een hogere kwaliteit van zingen

€en eerste grole uitvoering kon dan ook met succes gegeven worden in
september 1989 op het korenfestival in 6oes. €en tweede groot concert
vond plaats in februari 1990 rn de Stedeliike fuluziekschool ïe
lvloastrÍcht, somen mel de koren odeon en Du Vatlend' bladr'n.

Het repertoire is zeer divers en varieert van stukken uit de

/,1 iddeteeuwen tot aan hedendaogse muziek Op de inbreng en keuze van
de stukken kan ieder lid zÍjn inVloed uitoef enen. fulomenteel worden
alleen o capello stukken uitgevoerd, die worden ingestudeerd bij de

zusters AugustÍnessen von 3t. fulonica.

De noam von het koor is ontstaan na lange'democratiscbe' procedures
en diverse stemrondes, en verw iist naar een oud academisch gebruik
dat ook in het lvlaastrichtse leven niet onbekend is en door een aontal
leden frequent in ere werd gehouden. Het koor heeít momenteel 22 leden

die evenw ichtig over de vÍer stemmen verdeeld zijn.
ouartna is een koor dat kwatiteit van zingen wil bieden moar daorbij
hoar inf ormele, gezeltÍge en ontspannen karakter wil handhoven.

Maastrichtse Jongerenkorendag 1990



tlluzikoal programmo

lhe €ast Church Singers

l" lnnocent (/v1 ike Oldf ield, arr. Jo Huynen)

2. Just When I needed you (?andy Vonwarmer, arr. Jo Huynen)

3. l'm a potriol (Jackson Rrown, orr. Jo Huynen)

3ol isten:\vonne en Patrick

bu Vallend' Rladr'n
t . La fularseillaise (arr. P. van Damme)

2. \ur le pont d'Avignon (arr. P.van Damme)

3. Love letters (arr. P. Van Damme)

Cat ot sh

L 6ame old sun (A. Parsons, arr. €. V incken)

2. Upwherewebelong (J.Cocker,arr.€..Vincken)

3. \ou've got o f riend (C. KÍng, arr. €.. V incken)

3ol iste: K. Smids

Quartna
l. Penny Lane

2. Capricciata
3. O, No John

(Reatles, arr. The King Singers)
(A. Ronchieri)
(arr. P.V./eltens)

Joonk Slaan
I . We'll be there (Up with people, arr. J. 6mit-Rartels)

3olÍsten: lvl . Limbourg/Tosca Rerner

2. Fantasy (trl.White, arr. J.\mit-Dartels)
3. €enzaam.... (Georges v.7eYl)

Sol iste: lrlar jon Limbourg
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Rouche Fermee

l. 6irl talk

2. LÍef je loat je lijmen

3. Cute

Jongerenkoor Amby

I . Old and W ise

2. One moment in time

3. Jamaica farewell

Pa p illon
l. €leni

2. The Rose

3. Sweet inspira'l ion

odeon

l. StrawberryfÍelds

2. tí
3 Who'se side are you on

(N. Hef f i/R. Íroup, arr. F.van

Libergen)

(R.Ros/tl.Rerk)

(N. HeffÍ/3.6tyne, arr. f . van

LÍbergen)

(4. Parsons, arr. J. GulÍkers)

(A. Hammond , arr J. Gulikers)

3ol iste: An ja van /)randenburg

(H. Relafonte)

(-tol en ïol , arr. /r1. Aarts)
(R. lulidler, arr. H.W iknberg)

3ol iste: Nathalie den Roer

(óis/ers, arr. H. W ijenberg)

(Deatles, arr. KÍng ,Singers)

(D . 6ates , o rr. P . til e lt en s)

(trl . fiianco , arr. J. Nelissen)
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Joonk Sjaan

p/a Jos Dohmen
Laan van Brunswijk 49
62 l2 HC lvlaastrÍcht
o4s - 2s0s88

a,/aan

Het koor is opgericht op l7 september 1978 en is op9 mei l9B9 een
of íiciële vereniging geworden. llet betrekking tot de hoogtepunlen in de
geschiedenis van het koor kunnen onder ondere worden vermeld:
- een ploatopname voor een fÍlm oVer het leVen von Fransiscus van

Assisië,
- de opname van de í4aastrichtse kerstptaat "Veer winse uuch",
- het openenvanhet preuvenemint in t984,
- een uitvoering met de fulaastrichtse bassol ist Rér Schellings in 1986,
- een korenuitwisseling met Koh-i-noor uit Amersfoort,waar onze

eers'te dirigent thans dirigent is,
- een spetterend lO-jorig jubileumfeest me't meer dan ISO ex-/eden ln

t988,
- als enig Zuid-Limburgs jongerenkoor meedoen aan, en een eers-te

prils winnen tijdens het Second lnternatÍonat Youthchoir Festivat in
oktober 1989 /e Veldhoven.

Het spreekt voor zich dat naost het regelmotig opluÍsteren van de H.
tvl Ís in Scharn, ook regelma't ig concerten, droppings, f eestavonden en
kampweekends worden georganiseerd.Ook is het koor een graag geziene
gast bij korentref f ens in o.a. Ranholt , Heerlen, lnlaastricht en Veldhoven.
He'l gehele koor is een jongerenaangelegenheid,dus ookhet bes'luur
bestaat alleen maar uit jongeren. Naast het bestuur zijn er nog een
oontol commÍssies werkzaam, zoals de muzÍekcommissÍe , de
tekstgroep, de evenementencommissÍe en de barcommissie.
Het reper-toire Ís opgebouwd uit liturgÍsche en weretdlijke songs Ín de
DuÍte, €ngelse, Franse, Nederlandse,Russische en Spaanse toal.
fulomenteel bestoot het koor uit 40 leden,waoryon 7 /eden he-t cornbo
vorhen. Het jongste lid is l4 joor terwijl het oudste tÍd 28 joar is.
Seder-t ) jonuarÍ 1987 stoot het koor onder de muzikate teidÍng van
Jocqueline Smit-Rartels. €ind juni wordt het geheet gerenoveerde
"Zolderke", met nieuwe bor, of íÍcieet geopend en Ín september vindt he-t
troditionele Joonk 3 jaan zomerkamp ptoots. Volgend joar in opril /mei
zol het koor hoor lZ I /2- jarig bestaon vieren.

10Maastrichtse Jongerenkorendag í990



Rouche Fermée

P/a Frans van Libergen
€insteinstraat lS
6227 Rö lvlaostricht
o+s -6ts28s.

Rouche Fermée is een zanggroep die close4armony nummers zingt. Dit
zijn nummers waarbii de stemzetting voakzeer dicht bij etkaar ligt.Zo
ontstaat er een w isselwerking tussen 'wringende' accoorden (ctose) en
aecoorden die weer oplossen, zodat er een harmonieus geheet ontstaot
(harmony). Deze manier van zingen vergt veel concentratie, daarom dan
ook onze naom 'Rouche Fermée', die niet op onszelf slaat haar op het
publiek.

De huidÍge bezetting bestaat uit l2 leden, gelijkmatig verdeeld over de
bassen,tenoren, lage alten,hoge olten, lage sopranen en hoge sopranen
Ze staan onder leiding van Frons von Libergen, die tevens vrijilel alie
nuhhers arrangeert. De aÍgelopen jaren hebben wÍj ons repertoire ten
gehore gebracht tijdens huwelÍjksmissen, korendogen, recep'rÍes en
diners dansant (o.o.Raison Hoogvaals). fulaar onze hoogtepunten waren
toch de radiouitzendÍngen op radio 2 en 5 bij het lvro-programma
ful ignon.Wij gaanzo nu en dan met Rouche Fermée uit eten,een avondle
stappen, bowlen en binnenkorl een weekend op vakantie. Hel is een
gezellige groep die met veel enthousiasme een swingend, modern en

or i g inee I re pe rt o ire hee ft o pge bouw d. W Í j re pet e re n o p zot e rd a gavond
Van 173A-19.OOu en kunnen nog een bas en eentenor gebruiken.Heb je
interesse én enige zongeryaring, neem dan eens contact met ons op.

GLISHNNDDT Rob ff,tIX
SANDERSWEG 195
6219 NW MAASTBICHT
043-4308 B6

AVOND. EN WEEKENDDIENST
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ëongerenkoor Amby

p/a llona van 6ef fen
Dennenhaven 24
622s HH lviaastricht
0q343869tí

Het jongerenkoor Amby is opgericht in augustus 1978 en bestaot
inmiddels dus ruim l? iaar. Het koor bestaat momenteel uit 49
zingende leden, daarbij begeleid door een combo bestaande uit
dwarsf luit , gitaar, orgel en drums. Jo Gul Íkers ts srnds 1983 (dus ol 7
jaar) dirigent van cns koor. De repetitie-avond is op rnaandag in hel
ptaatselijk gemeenschapshuis Ambyerhoof . Naast de repetitieruimte is

er de besebikking over een moaie vrijetijdsruimte om in de pauzes en no
de repetilie de tijd door te brengen. €r Ís een gezellige bar en er kunnen
d ive rse s pel e n, w aaronde r t af e lvoet bo I e n f I i p pe ren, ge s pee I d w orde n.

Het koor keot enkele werkgraepen, elk met een eigen taak.To is er een
muziekeommrssie, een redaet ie vaor het clubblad "de Koerkwvtebbel" en

zijn er twee tekstgraepen. Naast deze groepen beschikÍ het koor over
nóg lwee graepen, de zogenaarnde steunende ouders en sfeunende leden.
Zij zorgen voor een grote achterban op financieel en aP "suppor-ters"-
gebied.Wanneer het koor meedoet aan aktiviteiïen als een korenlref fen,
kof íieaoncert, kerst*inn,concerireÍs,eÍc., kan men rekenen op grote
steun ven deze medewerkers. Naost de speci{ieke koor-aetivileiten
crgcniseert de vereniging allerlei ontsFanningsacï ivite iten zoals
biltoorbeeld bowlen, dropping en f ilm. Karïam, J.K. lmby is een koor dat
mcnenïeel bloeiï in een gezonde verenigingsgeest en huzikali'tei'l .

12
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MEER DAN 25 JAAR VAKMÀN'S
PARKETVLOEREN

DU.CHÀTEAU
PARKETVLOEREN
tevens restauratie en
aanhelingen van Parkel
(Íiscaal aftrekbaar)
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Pa p Íllon

p/a Jo W outers
6rimbeerlstraat qa
6217 RD rtlaastricht
ott3 - tt'726tt I

Het jongerenkoor Papillon werd op l2 jonuari 1979 tu ftlalpertuis
opgericht. Na enÍge ledenwerving starlte het koor met )7 leden. tn het
eerste jaar groeÍde het koor uÍt tot een groep van 45 leden.

Op dit rnoment bestaat het koor uit 3O leden en staat onder leidÍng von
Harrie Wijenberg. ttlaandelijks worden de heil Íge missen opgedragen in
de eigen parochiekerkvan'O.L. Vrouwe Van 6oede Raad'te illalper-tÍus en -

de kerk van de'V ier €Vangelisten' te t|lalberg.
Het repertoire dat het koor ten gehore brengt, bestaot uit lvloastrichtse
liederen, gospels thaar vooral hedendaogse muziek. Het koor
manifesteert zÍch niet olleen in beide kerken, maar geeft daornaast ook
uitvoeringen in zowel binnen- als buÍtenland. Door de brede opzet van
het repertoÍre is het koor Ín staat zowel een eredienst (huwelÍjksmis)
op te luÍsteren, als een gezellige bijdrage te leveren aon o.o.
koreníestivals, het preuvenemint en een plaatopnome.

N iet alleen zong maar ook gezelligheid staat bij het koor hoog
oangeschreven. Joarl ijks terugkerende activiteiten zijn een kohp,
3 int erkl oa s, Kerst - I nn, 6t. Cec il Íofeest, drop p ing, etc. D it jaar Ís ee n

van de hoogtepunten een concertreÍs naor het plaotsje \'/olvega in
€riesland geweest,waar met veel succes een eredienst werd
o pge lu isterd.

\,/at wij nog ollemaal Ín de toekomst zouden willen en goon doen kunnen
wÍj helaas niet zegggen, maor dot we met het koor op de goede weg zijn
kunnen wij u wel vertellen.W ij hopen dat ons optreden u zal bevallen.
Heb je helongstelling om je bij ons oon te sluiten, noteer don even ons
adre s .

Maastrichtse Jongerenkorendag 1990 13



Odeoo4 Capella koor Odeon

p/a Laury Rollen
U iverstraal l4
6227 AX tulaastricht
ott3 -6tt1697

Odeon (grieks voor muziektempel) is ontstaan in de glorietijd von de
ttlaastrichtse jongerenkoren, in het begin van de jaren 80.Op dat
moment waren er Ín en rond fulaastricht een groot aantol jongerenkoren
act ief , vaak van aonzienl ijke omvang en het uitgebre ide combo,s. Odeon
besloot het daarentegen te houden bÍj een relatief klein koor,zonder
combo dat zich w ilde rÍchten op het brengen van ' jongerenkoren-
reperÍoire' in meerstemmige à capello-stijl . Daarnaast wÍlde het echter
een gewoon koor blijven het een rnaandelijkse mis in de eÍgen parochÍe,
regelhatige uitmissen,huwelijksmissen, korendagen en zo meer. €en nog
steeds vrij unieke combina'Íe omdat het regelmatÍg geven van
uitvoerÍngen en het instuderen van de à capella nuhhers nÍet attijd
even makkel i jk samengaan.

Nodot de muzikale leiding in september 1988 is overgenomen door
Jacqueline Nelissen (de jongste van ons die u op het podiurn zult zien),
Ís het repertoÍre uitgebreid en vernÍeuwd.Dit heeft ertoe geleid dat
Odeon nÍet alleen zeer in trek is bij vele pastoors in en buiten
l4aastricht en bij vele trouwlustige paart jes, maar dat ook buÍten de
kerk een aonsprekend repertoire ten gehore kan worden gebrocht,
recentelijk o.a.tijdens een concer-f in de itedelijke ftluzÍekschool van
lvloostrÍcht met de koren Quar-tna en Du Vallend' Btadr'n, en een concerÍ
in Neerbeek.

/,1aar een koor bestaat niet bij zingen alleen; ook ontspaning moe-t er
zijn. Hoewel er, in tegenstelling tot bij sommige andere koren, geen
uitgebreid sociaal programma bestaot,wordt er geregeld samen
gestopÍ, naor de schouwburg, de bowlÍngbaan of een cofé.

Aon leden heeft Odeon doorgaans geen gebrek. De kern is zeer vast en
nieuwelÍngen melden zich vaak vanzelf , zodat er soms zelf s een
ledenstop moet worden ingevoerd.'loch zou een aardige tenor op dÍl
moment niet te versmaden zijn, dus spreekt onze manier von zingen je
lon, laat dan eens wot van je horen.

Maastrichtse Jongerenkorendag lgg0


