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Jaarverslag Limburgse Koorschool 2020
Inleiding

2020 had voor de Limburgse Koorschool een jaar moeten worden met vele hoogtepunten, maar de
pandemie gooide roet in het eten. Nog juist voor de eerste lockdown kon de koorschool haar
tournee met de kinderopera Brundibár door Limburg kon afmaken. Maar andere geplande
activiteiten werden geannuleerd: zingen voor de koning op koningsdag, de opera tournee met Opera
Zuid (A Midsummer Night’s Dream), optreden tijdens Memorial Day, Limburgse Kerst met de
philharmonie zuidnederland en diverse andere projecten, optredens en workshops.
Toch is de koorschool ‘geen dag dicht geweest’. De repetities ging direct online, er werden “virtual
choir” opnames uitgebracht en er werd voor het eerst een zomerkamp georganiseerd.
Dankzij de grote inspanningen voor deze alternatieve activiteiten is de koorschool relevant gebleven
voor haar leden, met zelfs nog enige groei in het aantal leden, en heeft zelfs landelijk van zich laten
horen.

Activiteiten

Het jaar begon met de laatste 3 van de in totaal 7 optredens van de kinderopera Brundibár,
waaronder een scholenvoorstelling. Ook werden delen van de opera uitgevoerd tijdens de Holocaust
herdenking van de Provincie Limburg.
De week na de laatste uitvoering op 8 maart ging Nederland op slot. In allerijl werd een site voor de
leden ingericht met (video) materiaal ter ondersteuning van de repetities, die vanaf dat moment
online moesten plaatsvinden. Hoe beperkt ook, het gaf de mogelijkheid om bezig te blijven. Om ook
doelen te blijven houden, werden er vanuit ieders huis opnames gemaakt en samengevoegd tot
virtuele koren. De eerste video was een onverwacht succes: we stuurden een filmpje naar de koning
ter gelegenheid van Koningsdag en dit werd opgepakt door diverse sites en media (waaronder
landelijke TV en nu.nl). We zochten de samenwerking met het Limburgse Jeugd Symfonie Orkest voor
een virtueel koor/orkest-uitvoering. En Opera Zuid en de Nationale Opera zochten samenwerking
met ons voor de opname van “Een lied voor de Maan”. Voor Memorial Day maakten we een video
van een lied dat we eigenlijk in Margraten voor de koning, Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders
en duizenden bezoekers zouden zingen; het werd door L1 uitgezonden. Aan het einde van het jaar
hoopten we nog op een liveoptreden met de philharmonie zuidnederland, maar ook die ging niet
door. Wel werd de opname van een jaar eerder op L1-radio uitgezonden. Voor onze eigen achterban
maakten we een mini-show die we opnamen onder de naam “Kerstkriebels”.
Halverwege het jaar waren er versoepelingen waardoor buiten zingen weer mogelijk was. Dat zette
ons op het spoor om een zomerkamp te organiseren, zodat we toch ook iets voor niet-leden konden
betekenen. Andere gebruikelijke activiteiten voor niet-leden zoals workshops en lessen op scholen
konden immers geen doorgang vinden. Het werden de “Joehoe! Zang- en speldagen”. Ondanks een
last-minute organisatie en idem financiering werd het een succes, waar we veel kinderen een leuke
én leerzame week mee bezorgden.
Een visueel verslag van de activiteiten is te bekijken en beluisteren op:
https://youtu.be/OMpSJJrsrHc
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Activiteit

Datum

Locatie

Voor wie

Holocaust Herdenking

27-1-2020

Gouvernement Provincie /
Maastricht
instanties

Kinderopera Brundibár

1-3-2020

Oranjerie
Roermond

Publiek

Kinderopera Brundibár
(scholenvoorstelling)

2-3-2020

Oranjerie
Roermond

Basisscholen

Kinderopera Brundibár

8-3-2020

Maaspoort
Venlo

Publiek

Koningsdaglied

27-4-2020

Online / nat.
TV

Publiek

I Offer You Peace / LJSO

4-5-2020

Online

Publiek

Joehoe Zomerkamp

10/13-82020

Beek / ZuidLimburg

Jeugd (7-14)

Joehoe eindvoorstelling

13-8-2020

Beek

Publiek

Lied voor de Maan / OZ / NPO

20-5-2020

Online

When You Believe / Memorial
Day

24-5-2020

Online / L1

Publiek

Optreden Verzorgingstehuis

4-7-2020

Beek

Publiek (70+)

Limburgse Kerst

21-12-2020

Radio

Publiek

Kerstkriebels

22-12-2020

Online

Publiek

Koorschool ontwikkeling

Gevreesd werd voor een terugval in het ledenaantal, vanuit de gedachte dat door de coronasituatie
er enerzijds leden zouden afhaken en anderzijds de instroom zou achterblijven. Het eerste bleek niet
het geval, zeker ook omdat de koorschool zo actief is gebleven. De instroom zagen wij wel
teruglopen. Toch leverde het zomerkamp een aantal nieuwe leden op. Uiteindelijk was er sprake van
een licht groei over het jaar heen.
De koren van Kokoz in Maastricht en Cantarella in Beek zijn inmiddels naar elkaar toegegroeid. Er is
sprake van één kinderkoor en één jeugdkoor. En een schakelklas voor kinderen in de overgang van
kinder- naar jeugdkoor. Het kinderkoor en de schakelklas werden geleid door Claudia Franzen.
Jeugdkoor door Marleen Everink. In 2021 gaat Marleen helaas de koorschool verlaten vanwege
verhuizing naar elders.
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Voor het jeugdkoor was 2020 een moeilijk jaar. De maatregelen gaven voor hen de minste
mogelijkheden. Dit heeft zelfs nog geleid tot een kleine zangdemonstratie als protestactie, waarmee
de pers werd gehaald.

Organisatie ontwikkeling

In 2020 is een belangrijke stap gezet in de organisatiewijze van de koorschool. De twee besturen zijn
in elkaar geschoven. Ze besturen de formeel nog twee stichtingen als een geheel. Er is een Dagelijks
Bestuur met secretaris, penningmeester, voorzitter en vicevoorzitter dat de koorschool ‘op afstand’
bestuurt en bewaakt. En een Algemeen Bestuur met, naast de (vice)voorzitter, twee algemeen
bestuursleden voor de operationele aansturing van de activiteiten.

Financiële situatie

De financiële situatie aan het einde van 2020 is gezond. Door corona zijn er extra financiële
inspanningen verricht om alle activiteiten online mogelijk te maken.
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