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• Grandioze Carnavalsavond
• project CantaYoung

‘ Pffffffff ........ dat was even een heftige maar wel gezellige tijd. De carnaval werd in Kerkrade en natuurlijk
ook bij Lambertus uitbundig gevierd. Nadat de meeste confetti van de straten is geveegd en ‘d’r letste
herring’ is verorberd maken we ons weer op voor een zeer interessant muzikaal jaar! Inmiddels krijgt ons
programma een definitief karakter. Prachtige concerten en een concertreis naar Ieper (B) staan garant voor
mooie muzikale uitdagingen. Tijdens concerten wordt ook samengewerkt maar andere bekende
mannenkoren en gerenommeerde orkesten. D’r Lambeeëtus ontbreekt niet bij de viering van ‘het jaar van
de sluiting van de mijnen’. We verheugen ons zeer op een geweldig 2015!’
Wim	
  de	
  Groot	
  (voorzitter)

Grandioze ‘jemuuëtliege Jroeëse Lambeëtes Zengere Zietsóng’ !

Op 31 januari vond traditiegetrouw
de Carnavalsavond van Lambertus
plaats. Het was zeker weer een
grandioos gezellig feest. Tijdens
de avond werd Carlo Dijkman
uitgeroepen tot Prins Carlo I. Zoals
altijd waren de optredens van de
eigen leden weer fantastisch. Ook
dit jaar slaagden ‘Voelle Sjwees’,
‘de Kling’ en onze dames ‘de
Lambertinies’ er in om het publiek
in de juiste carnavalsstemming te
brengen. Een avond om niet te
vergeten! Tot in de late uurtjes
werd er gezongen en gehost.
KLIK OP PRINS CARLO OM DE
FOTO’S TE ZIEN.

CantaYoung, een interessant korenproject
CantaYoung is een project dat als doel heeft kinderen te interesseren om te zingen in koorverband. Daar
is al vaker over gesproken en gefilosofeerd maar nu is het dan eindelijk werkelijkheid geworden. In
november 2013 is dirigente Kirsten Lauvenberg-Dortants gestart met een spontaan gevormd jeugdkoor
bestaande uit leerlingen van de groepen 4 t/m 8 van basisschool
De Blokkenberg in Chèvremont. Met dit koor heeft Kirsten de daad
bij het woord gevoegd: een kinderkoor oprichten onder de naam
CantaYoung. De organisatie ‘eromheen’ bestond uit Natascha
Rabuda (de Blokkenberg), Henk Mennens (SMK) en Toon
Peerboom (KNMO). In het eerste jaar deden er ruim 30 kinderen
mee en werden er uitvoeringen gegeven in zaal Kloth (22 maart
2014) en op 15 juni als afsluiting van CantaRode. Met name die
laatste uitvoering in de Aula Minor van Rolduc was een daverend
succes. De zaal was te klein om alle belangstellenden te
herbergen. Zelfs buiten werd door de opengeslagen ramen het concert gevolgd.
In het huidige schooljaar groeit het project met twee nieuwe basisscholen; de Spoorzoeker
Spekholzerheide/Gracht (Wim de Groot) en basisschool Bleijerheide (John Peerboom). Op het einde van
het schooljaar zal op elke school het eigen koor een presentatie geven voor alle belangstellenden. En in
de eerste helft van juli zullen alle koren zich gezamenlijk presenteren tijdens een afsluitend concert op
Rolduc.
Bij alle scholen wordt samengewerkt met lokale koren, die het project op de een of andere manier
adopteren. Op Spekholzerheide is dat Mannenkoor David, voor Bleijerheide is dat KKM Lambertus en
op Chèvremont is dat CMK 1912. Het is de bedoeling om aan alle Kerkraadse basisscholen weer
kinderkoren op te richten en uit deze koren een centraal Kerkraads Kinderkoor te gaan formeren.
Tenslotte een voorbeeld van een fysieke ‘link’; kleinzoon Martijn van onze eigen Paul Kranzel zingt in het
kinderkoor van Bleijerheide. Onze vertegenwoordiger in dit project is Huub Klinkenberg.

