“Middelburg VÓLkoren” is het grootste
koorfestival van Zuid-West-Nederland.
Op zaterdagmiddag (van 12.00 tot 17.00 uur)
en zondagmiddag (van 12.00 tot 17.00 uur) zijn
tegelijkertijd op ruim twintig locaties in de oude
Middelburgse binnenstad, op loopafstand van elkaar,
optredens van allerhande koren en ensembles te
beluisteren. Centrale locaties hierbij zijn het Abdijplein
en de Markt. De meeste optredens zijn in kerken en
andere binnenlocaties, maar ook op de sfeervolle
pleinen van de stad. Overal is de toegang vrij.
“Middelburg VÓLkoren” ist das größte
Chorfestival der Süd-West-Niederlande.
Am Samstagnachmittag (von 12.00 bis 17.00 Uhr)
und am Sonntagnachmittag (von 12.00 bis 17.00
Uhr) sind zur gleichen Zeit auf mehr als 20 Spots in
Middelburg die Altstadt, nur wenige Gehminuten
von einander, Aufführungen aller Art von Chören
und Ensembles. Herzlich Willkommen! Genießen Sie
viele Arten von Chormusik. Eintritt frei!

“Middelburg VÓLkoren” is the largest
choir festival in the South-West of the
Netherlands. On Saturday afternoon (from 12.00
to 17.00) and on Sunday afternoon (from 12.00
to 17.00) at the same time in more than twenty
locations in the old town center of Middelburg,
within walking distance of each other, you can
listen to performances of all kinds of choirs and
ensembles. Enjoy many types of choral music - free
entrance at all locations!
“Middelburg VÓLkoren” est le plus
grand festival des choeurs dans le sudouest des Pays-Bas. Samedi de 12h à 17h00 dans
l’après midi et dimanche midi de 12h à 17h en
plus de vingt endroits dans le vieux centre-ville de
Middelburg, tous accessibles à pied, vous pouvez
écouter des spectacles de toutes sortes de choeurs
et d’ensembles. Les (nombreux) visiteurs (accès
public gratuit) - peuvent profiter de musique chorale
en toutes sortes de genres.

Middelburg VÓLkoren 2022
Eindelijk, na twee jaar door de Coronapandemie zonder VÓLkoren, mogen koren, uit
binnen- en buitenland, weer hun zangkunsten in Middelburg ten gehore brengen. Een
zucht van verlichting ging er door de vergaderzaal toen het bestuur kon aankondigen
dat er groen licht was voor het organiseren van weer een echte fysieke editie van het
grootste zangfestijn van Zeeland, Middelburg VÓLkoren.
De pandemie en wellicht ook het Pinksterweekend, waarin Middelburg VÓLkoren 2022 plaatsvindt, heeft
tot gevolg gehad dat minder koren dan gebruikelijk zich hebben aangemeld, maar dat mag de pret niet
drukken. Op zaterdag treden in het hartje van Middelburg meer dan 70 koren op 23 locaties voor u op
en op zondag meer dan 40 op 15 locaties.
Het team van Middelburg VÓLkoren, dat bestaat uit het bestuur en de werkgroep, heeft een zeer
gevarieerd programma voor u samengesteld. Zij zullen, met de vele vrijwilligers, zoals gastmensen en
stewards, ervoor zorgen dat, ook met uw medewerking, alles in goede banen wordt geleid en u kunt
genieten van koorzang in diverse genres, zoals religieus, populair, gevarieerd en klassiek.
En luister niet alleen naar muziek en mooie stemmen, maar kijk ook om u heen en geniet van het
prachtige historische Middelburg, van zijn mooie pleinen, fraaie gebouwen en kerken.
Tot slot nog een woord van dank aan de Gemeente Middelburg, de provincie Zeeland, het Prins Bernhard
Cultuurfonds en de Vereniging Ondernemers Middelburg (VOM) voor hun bijdragen, ook in financiële
zin, aan het slagen van dit evenement. Maar ook aan onze andere sponsoren, adverteerders en aan u als
publiek; zonder u en uw vrijwillige bijdragen, zou Middelburg VÓLkoren niet kunnen bestaan.
‘Last but not least’ een woord van dank aan de deelnemende koren, de vele vrijwilligers, zoals de
gastmensen, stewards, stoelensjouwers, koffieschenkers en al die anderen die belangeloos hun beste
beentje voorzetten om Middelburg VÓLkoren te laten slagen.
Hulde aan hen en laten we ervan genieten!
Namens bestuur en werkgroep
van Middelburg VÓLkoren

Ton (A.W.P.M.) Zimmerman
Voorzitter a.i.

INFO
Kent u onze website al? www.middelburgvolkoren.nl
En onze Facebook pagina? www.facebook.com/middelburgvolkoren
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Wat u moet weten……
• Voor een aantal locaties geldt een maximum aantal toe te laten personen. Dit i.v.m. de veiligheid.
Zorg dus dat u op tijd bent. Of kies een optreden van hetzelfde koor op een grotere locatie.
Locaties waarvoor in ieder geval een maximum geldt zijn:
- Koorkerk
- Zeeuws museum
- Doopsgezinde kerk
• Bij sommige locaties staan stewards om de veiligheid te waarborgen.
Fijn als u hun aanwijzingen opvolgt!
• EHBO posten vindt u op de Markt en het Abdijplein
• Gevonden voorwerpen kunnen naar de infostands op de Markt of het Abdijplein worden gebracht.
Daar kunt u ze ook ophalen of uw naam en adres achterlaten. Dan zorgen wij dat het bij de eigenaar
terecht komt.
• Voor toiletbezoek verwijzen we u naar de horeca, de toiletwagen op het Abdijplein, of de openbare
toiletten. U vindt ze op de plattegrond midden in het boekje. Rolstoelgebruikers kunnen gebruik
maken van de toiletten in de horecagelegenheden, het mobiele invalidentoilet op het Abdijplein of het
invalidentoilet van het Zeeuws museum.
• Aan het einde van het programma sluiten we af met meezingen; in het programma vindt u de juiste
tijd en locatie.
• U herkent de vrijwilligers van de organisatie aan de blauwe polo’s.
Als er vragen zijn, kunnen zij u verder helpen.

Juni Festivalmaand Middelburg 2022
Juni Festivalmaand Middelburg: ieder weekend in juni een interessant feestelijk en muzikaal festival, en
ook door de week zijn er activiteiten op Plein 1940.
Vier muzikale Middelburgse festivals hebben in 2017 hun krachten gebundeld en Juni Festivalmaand
Middelburg in het leven geroepen. En ook dit jaar heeft deze samenwerking in juni zijn vervolg. De
bedoeling van deze samenwerking is om een breder publiek aan te spreken dan elk festival afzonderlijk
zelf doet. Vooral voor toeristen is het interessant om te zien wat er in juni allemaal te doen is.

4 en 5 juni

| Middelburg VÓLkoren

10 t/m 12 juni | Middelburgse Stadsfeesten
17 t/m 19 juni | Zeeland Jazz
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Programma zaterdag 4 juni
Vandaag start ons muzikale festival! Wat heerlijk om weer te kunnen luisteren en te genieten.
Een programma vol mooie koren van allerlei genres en hoge kwaliteit. Meer dan 70 koren staan vandaag
op diverse locaties om u een gevarieerde muzikale middag te bezorgen. Veel bekenden, zoals de @hoc
singers, het Veerse Scheepstuig en het kinderkoor Blijde Stemmen. Buitenlandse koren; uit Duitsland en
uit België.
Feestjes zijn er ook: we feliciteren diverse koren met hun, al dan niet, uitgestelde jubileum!
Kies uw eigen favorieten en geniet van al het moois dat Middelburg VÓLkoren u vandaag biedt.
Gevarieerde koren
@hoc singers (Goes)
Jongeren die al hun hele leven zingen, maar een
band kregen doordat hun ouders allemaal lid
zijn van hetzelfde koor. Enkele kenmerken van de
@hoc singers: zuiver, fris, jong, puur, vrolijk en
ontroerend. Kom luisteren en laat u verrassen!

Canto Lirico (Heel)
www.cantolirico.nl

Gemengd koor met een gemiddelde leeftijd van
72 jaar. Repertoire is zeer divers, licht-klassiek,
semi-religieus tot eigentijds.
13.45 tot 14.45 u Zeeuwse concertzaal

12.45 u Abdij Kloostergang / 15.00 u Drvkkerij

Chanteymen (Roosendaal)
Bekoor (Bergen op Zoom)

www.chanteymen.nl

www.bekoor.nl

Repertoire bestaat uit Ierse folksongs en shanties
in verschillende talen.

Meerstemmig zingen van zoveel mogelijk
muzikale stromingen zoals jazz, pop, spirituals,
barok, modern, film, operette en musical.
12.00 u Petrus&Pauluskerk / 16.30 u Kruiskerk

14.00 tot 15.00 u Muziektent Park Molenwater

Chordanova (Oosterhout)
www.chordanova.nl

Binaeh Zuuver (Oost Souburg)
www.binaehzuuver.nl

Onverminderd enthousiast!
Vier- of zelfs meerstemmig een divers repertoire.

Een dameskoor wat enthousiast Nederlandse en
Engelse Evergreens zingt.

13.30 u Vismarkt /
15.00 u Oostkerk

12.00 u Stadsschouwburg foyer /
14.15 u Verpleeghuis Willibrord

D’accord (Krefeld, Duitsland)
www.daccord-krefeld.de

Cantiamo Delft (Delft)
www.cantiamodelft.nl

Uniek meidenkoor! Repertoire bestaat uit
verschillende muziekstijlen. Denk aan klassiek,
musical, close harmony en ook populaire stukken.
12.45 u Gasthuis / 15.00 u Doopsgezinde kerk /
16.30u Abdij Kloostergang

Gemengd koor. Verrassend met pop-, swingen jazzstukken, soms a capella, soms met
pianobegeleiding, verlevendigd door kleine
choreografische intermezzo’s.
12.45u Vismarkt /
14.15u St.Augustinuskerk /
16.15u Vismarkt
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Dames koor Betty Foks (Rotterdam)

Kleinkoor Crescendo (Puttershoek)

dameskoorbettyfoks.jouwweb.nl

www.crescendoputtershoek.nl

Een gezellig dameskoor zingt liedjes uit de tijd
toen geluk nog heel gewoon was.
Het koor heeft een eigen begeleiding van
accordeons, gitaar en russische Domra.

Zingt een gevarieerd repertoire met
pianobegeleiding, maar ook a capella. De muziek
die gezongen wordt is licht en modern.

12.00 u Poppodium De Spot /
14.15 u Vismarkt

12.00 u Abdij Kloostergang / 15.45 u Drvkkerij

Kon.Tilburgs Mannenkoor St Caecilia
www.sint-caecilia.nl

De Loswalklinkers (Dongen)
www.deloswalklinkers.nl

Aanstekelijke shanty’s en zeemansliederen,
in het Engels, of op Folksongachtige wijze.
Meezingen dus!
13.00 tot 14.00 u Rondvaartboot /
15.00 u Vismarkt

Die Vaertsingers (Steenbergen)
www.dievaertsingers.nl

Gemengd koor opgericht in 1977. Zeer
enthousiast en met een heel breed repertoire.
13.30 u Stadsschouwburg /
15.45 u Doopsgezinde kerk

Kameraadschappelijk en roemrucht, al sinds
1877! Met een gevarieerd repertoire van klassiek,
religieus tot populair.
15.00 tot 16.00 u Abdijplein

Liedertafel “Echo der Duinen” (Loon op Zand)
www.echoderduinen.eu

Liedertafel “Echo der Duinen” uit Loon op Zand
viert in 2022 haar 150-jarig jubileum.
Ondanks die “hoge leeftijd” is dit koor met zijn
rijke historie nog springlevend.
12.45 u Koorkerk / 16.30 u Gasthuiskerk

Musicalgroup Papillon (Middelburg)
www.musicalgroeppapillon.com

Fulco’s Regionaal Mannenkoor (IJsselstein)
www.fulcosmannenkoor.nl

Houden van gezelligheid en hard werken!
Het repertoire van het koor is breed.
Van opera, Schubert, Franck, Rutter naar goede
arrangementen van The Beach Boys,
Neil Diamond en Elvis Presley.

Bij hen is iedereen welkom en kan iedereen
zichzelf zijn, hoe gewoontjes of gek je ook bent!
15.00 u Kruiskerk / 16.30 u Poppodium De Spot

Shantykoor Het Veerse Scheepstuig (Veere)
www.veersescheepstuig.nl

Kir Royal (Sint Annaland)

Shanty’s en zeemansliederen in 7 verschillende
talen. Een enthousiast koor met een zeer
gemotiveerde dirigente. Begeleid door accordeon,
gitaar en een basgitaar.

www.kir-royal.nl

13.00 tot 14.00 u Markt

13.00 u Abdijplein / 16.30 u Koorkerk

Sprankelend, enthousiast en veelzijdig!
Hun uitgebreide repertoire bestaat uit nummers
uit diverse musicals, Franse Chansons, Oldtimers,
maar ook klassieke luisternummers.
12.45u Petrus & Pauluskerk /
15.45u Kruiskerk
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Te Quiero (Middelburg)
www.te-quiero.nl.

Gemengd koor, kent geen beperking: Te Quiero
zingt volksliedjes, ballades, popsongs, maar ook
klassiek, opera, musical en daarnaast religieus
repertoire.

West-Brabants Gemengd Koor
(Oudenbosch)
www.wbgk.nl

Een gezellig koor dat al ruim 35 jaar bestaat met
een gevarieerd repertoire.
12.45u Stadsschouwburg foyer / 14.15u Oostkerk

16.00 tot 16.45u Zeeuwse Concertzaal

Zanggroep Encore (Westvoorne)
Vocal Group Keychange (Goes)

www.zanggroepencore.nl

www.vocalgroupkeychange.nl

Gemengd koor. Het repertoire varieert van ballads
en pop tot musical.

Een klein, gezellig en enthousiast dameskoor. Ze
zingen vierstemmig a capella in close harmony en
barbershopstijl.
13.30u Abdij Kloostergang /
15.00u Sociëteit De Vergenoeging

Vocalgroup Charmony (Zuid Holland zuid)
www.charmony.nl

Met originele close harmony en a capella
arrangementen in diverse talen en muziekstijlen
weten zij publiek te ontroeren, verrassen en te
vermaken.

12.00u Plein 1940 /14.15u Koorkerk

Zanggroep Melody (Zegge)
www.zanggroepmelody.nl

Zeer uitgebreid repertoire. Of het nu een song
is uit de oude doos of hedendaagse poprock muziek.Elk lied wordt vol enthousiasme
ingestudeerd.
12.00u én 15.45u Sociëteit De Vergenoeging

12.00u Zeeuws museum ( beperkte toegang) /
14.15u Sociëteit De Vergenoeging /
16.30u Drvkkerij

Klassieke koren

Weerter Mannenkoor (Weert)

Bachkoor BWV (Middelburg)

www.weertermannenkoor.nl

www.bachkoorbwv.nl/

Heeft een heel breed repertoire van Russischbyzantijnse en Engelse ballades en goed in het
gehoor liggende werken.

Het Bachkoor is een klassiek kamerkoor met
een ﬂexibele samenstelling en omvang. Met
begeleiding van professionele barokmusici van
Aspetti Musicali.

12.45u Oostkerk /14.15u Gasthuiskerk

15.00 tot 16.00u St Augustinuskerk

West Aleta Singers (Terschelling)
Zingt naast de zeemansliederen, ook geestelijke,
populaire en klassieke liederen en niet te vergeten
een aantal Terschellinger liederen. Oorspronkelijke,
maar ook vaak geleende melodieën, op teksten
van één van de drie dialecten van dit mooie
eiland.
15.00u Gasthuis / 16.30u Plein 1940

Brugs Vocaal Ensemble (Brugge, België)
www.brugsvocaalensemble.be

Het repertoire van het Brugs Vocaal Ensemble
is bijzonder gevarieerd en pendelt van de
renaissance naar muziek van de voorbije eeuw.
12.45u Doopsgezinde kerk / 14.15u Gasthuis /
15.45u Koorkerk
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Capella Veerensis (Serooskerke (W)
www.Capellaveerensis.nl

De herkomst van het repertoire is zeer divers:
er wordt gezongen in (kerk)Latijn, Engels, Frans,
Italiaans en Spaans.
12.45u Gasthuiskerk / 15.00u Koorkerk

Vlissingse Oratorium Vereniging /Zeeuws
Concertkoor (Vlissingen)
www.zeeuwsconcertkoor.nl

Dynamisch koor, dat probeert nieuwe
samenwerkingen aan te gaan en aan elk concert
iets extra’s toe te voegen.
15.45 tot 16.45u Nieuwe kerk

Eglantine (Zwijndrecht)
www.facebook.com/EglantineZwijndrecht

Vrouwenkoor Amor Musae (Made)

Damesensemble, zingen meerstemmige, klassieke
en lichte muziek.

www.amormusaemade.nl

13.00u Zeeuws museum (beperkte toegang) /
15.00u Abdij kloostergang

Hoekschewaards Operakoor Euphonia (Oud
Beijerland)

Een vierstemmig vrouwenkoor; ze zingen zowel
klassiek, requiem, maar ook musical en populair.
13.30u St.Augustinuskerk /
15.45 u Verpleeghuis Willibrord

Populaire koren

www.operakooreuphonia.nl

Zingt voornamelijk koorwerken uit opera’s maar
soms ook ander klassiek repertoire.

Chant’Oers (Veldhoven)

12.45u St.Augustinuskerk /
15.45u Abdij kloostergang

Gemengd koor met een gevarieerd repertoire
waarbij popmuziek de boventoon voert.

www.chantoers.nl

13.00 tot 14.00u Plein 1940

KGZ Orpheus (Druten)
www.orpheusdruten.nl

Different Koek (Ridderkerk)

Hun repertoire is overwegend klassiek maar kent
ook liederen uit het lichtere repertoire (uit b.v.
musicals) en kerkmuziek.

www.differentkoek.nl

12.00u Zeeuwse Concertzaal /
15.00u Nieuwe kerk

Koor dat net éven anders is. Nederlandstalige en
Engelstalige nummers, van wat oudere klassiekers
tot recente pop.
13.30u Oostkerk / 15.00u Gasthuiskerk

Musica Cordis (Goes)
Brengt deze keer stukken uit het programma
“Let my love be heard”, muziek geschreven naar
aanleiding van een belangrijke historische of
persoonlijke gebeurtenis. Composities van o.a.
Ravel, Runestad, Tomkins en Whitacre.

EL Pio Popvocals (Etten Leur)

12.00u Koorkerk / 15.45u Petrus&Pauluskerk

12.00u Vismarkt / 15.00u Poppodium De Spot
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www.elpio.nl

Zingt bestaande popmuziek meerstemmig op
creatieve en unieke wijze. Leuke muziek in een
ontspannen sfeer Vierstemmig, met passende
choreo.

Jongerenzanggroep Pop-Up! (Bavel)

Popkoor d’Accord ( Breda)

www.facebook.com/jongerenpopkoor.pop.up

www.daccord-breda.nl

Zanggroep in de leeftijdscategorie 15-25 jaar, met
meerstemmig poprepertoire.

Brengen een eigentijds repertoire met
popnummers, gaan voor kwaliteit en gezelligheid.

12.45u Poppodium De Spot / 15.00u Plein 1940

14.00 tot 15.00u Markt

Koor4fun (Naaldwijk)

Popkoor Flashback (Goes)
Een enthousiast popkoor met veel variatie in
nummers en leuke choreografieën.

www.koor4fun.nl

Gemengd koor met een repertoire bestaande uit
populaire Engels- en Nederlandstalige liedjes.

15.00 tot 16.00u Muziektent Park Molenwater

14.30u Abdijplein / 17.15u Markt

Popkoor Paper Moon (Rotterdam)
Memories of Music (Herwijnen)

www.popkoorpapermoon.nl

www.memoriesofmusic.nl

Vierstemmige popmuziek met eigen
arrangementen. Hun repertoire bestaat uit
klassiekers uit de popmuziek van
bv Stevie Wonder en Aretha Franklin maar
ook meer recente nummers.

zingen populaire songs uit de jaren 60, denk aan
The Mama’s & The Papa’s, The Beach Boys, Simon
& Garfunkel en natuurlijk The Beatles.
12.00u Kruiskerk / 15.45u Gasthuiskerk

14.00 tot 15.00u Plein 1940

Muzikaél (Hoeven)
www.muzikael.nl

Popkoor Popwave (Noordgouwe)

Zingen vol passie en plezier nummers die
iedereen (her)kent. Met live band, unieke dans en
verrassend theaterspel. Een muzikaal spektakel
dat je moet ervaren!

www.popwave.nl

Popklassiekers uit binnen- en buitenland, stuk
voor stuk 5-stemmig gearrangeerd!
13.00 tot 14.00u Muziektent Park Molenwater

14.00 tot 15.00u Kruiskerk

Popkoor Prestige Breda
Pop- en Musicalkoor New Sound (Delft)

www.popkoorprestige.nl

www.newsound-delft.nl

Zingen de nieuwste pop, rock en soul hits. Dit
doen ze 5- of 6-stemmig en met een live band!

50+ koor. Zingen popmuziek uit hun jeugd, maar
ook de hedendaagse musical- en popmuziek
krijgt volop de aandacht.
13.45 tot 14.45u Nieuwe kerk

12.00 tot 13.00u Markt

Popkoor Rise and Shine (Bergen op Zoom)
www.riseandshineboz.nl

Popkoor Akkoord (Hulst)
www.popkoorakkoord.nl

Zingen leuke, vlotte en ontroerende nummers, hits
van toen en nu.

Enthousiast koor, met een repertoire dat varieert
van pop tot country en van ballads tot rock.
12.15 tot 13.15u Muziektent Park Molenwater

12.00 tot 13.00u Abdijplein
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Popkoor Seaside Rendez-Vous (Goes)

16.30u Stadsschouwburg foyer

www.seaside-rendezvous.nl

Si on Chantait (Breda)

Zingen popmuziek in de meest uiteenlopende
stijlen, vanaf de jaren 80 tot nu.

www.sionchantait.nl

www.popkoorsingingbeat.nl

Een vrolijk koor van 30 personen zingt Franse
chansons en wel 4-stemmig. Bekende melodieën
die iedereen mee kan neuriën/ zingen zoals La
Ballade de gens heureux, Les Champs Elysees
en Julien Clerc.

Zingt populaire liedjes. Van de radio, uit de jaren
80, 90, maar ook van nu.

12.00u St.Augustinuskerk /
14.15u Abdij Kloostergang

15.00 tot 16.00u Markt

Popkoor Singing Beat (Spijkenisse)

12.30u Plein 1940 / 14.15u Poppodium De Spot

Sparkling People (Oosterhout)
Popkoor That’s It (Hoogvliet)

www.sparkling-people.nl

www.koorthatsit.nl

Koor met een energieke enthousiaste uitstraling.
Zingen arrangementen en composities van
pop- en musicalnummers.

Een gemengd koor dat meerstemmig lekkere
bekende muziek zingt! Het repertoire bestaat uit
hedendaagse pop, Golden Oldies, musical, en
ballads.
12.45u Zeeuwse concertzaal /
15.45u Poppodium De Spot

13.30u Poppodium De Spot /
16.30u Doopsgezinde kerk

Theaterkoor 40forever (Wateringen)
www.40forever.nl

Popkoor VOCAL SOUND (Goirle)
www.vocal-sound.nl

Gemengd koor met een divers repertoire in
de lichte popmuziek. Onderscheiden zich met
choreografie of placeringen tijdens het optreden.

Het huidige repertoire bestaat uit nummers uit de
jaren ‘60 tot heden. Denk daarbij aan b.v.
nummers van Queen en Adèle, maar ook Racoon
en Rag ‘n Bone Man.
16.00 tot 17.00u Abdijplein

15.30 tot 16.30u Plein 1940

Vocal Popgroup Re-ﬂax ( H. I. Ambacht)
Popkoor X-Stream (Middelburg)

www.re-ﬂax.nl

www.popkoorx-stream.nl

Zingen vier- tot zevenstemmig hun repertoire.
Heeft zangkwaliteit, kleding, choreografie en
uitstraling!

Middelburgs enige echte eigen popkoor! Zingen
pop- muziek uit de 60-er jaren tot nu, up-tempo
nummers en ballads, met een muziekband en a
capella.
13.30 tot 14.30u Abdijplein

16.00 tot 17.00 Markt

Zangvereniging Unanime (Zundert)
www.unanime.nl

Sea Sound Singers (Vlissingen)
www.seasoundsingers.nl

Sprankelend dameskoor, zingt vierstemming
a capella. Barbershop, close harmony.
Eigenzinnig, veelzijdig en enthousiast
13.30u Koorkerk /
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Hun repertoire is een mix van hedendaagse
popmuziek en oude klassiekers, van Joni Mitchell
en First Aid Kit tot Duncan Laurence en The Scene.
12.00u Gasthuiskerk /
15.00u Stadsschouwburg foyer

Religieuze koren
Intercession (Rotterdam)
Blijde Stemmen (Middelburg)
Kinderkoor Blijde Stemmen is een enthousiast
kinderkoor in de leeftijd van 7 - 12 jaar.
Ze zingen psalmen en andere Bijbelse liederen.

www.intercessionkoor.nl

Zingen kerkliederen, gospel en klassieke stukken.
13.00 tot 14.00u Kruiskerk /
15.45 Stadsschouwburg foyer

12.00u Oostkerk / 14.15u Petrus & Pauluskerk

Interkerkelijk koor Rejoice (Zuidland)
Chr. Gem. Zangvereniging Concordia
(Scheveningen)
www.zangverenigingconcordia.nl

Heeft een breed, overwegend religieus, repertoire.
Van negro-spirituals tot bewerkingen van
Tom Parker en van opwekkingsliederen tot
psalmbewerkingen.
14.14u Stadsschouwburg foyer /
15.45u Oostkerk

Chr. Samengesteld Mannenkoor Zeeland
(Vlissingen)

www.rejoicezuidland.nl

De vertaling van Rejoice is: “[zich]
verheugen”. Zingen kerkliederen, gospel en
klassieke stukken.
13.30u Doopsgezinde kerk /
15.00u Petrus&Pauluskerk

Marnixkoor (Vlissingen)
Zingen christelijke en vaderlandse liederen.
13.30u Gasthuiskerk /
15.45u Gasthuis

www.csmz.nl

Voice Four (Vlissingen)

Zingen een christelijk repertoire (psalmen,
gezangen en geestelijke liederen).

www.voicefour.nl

12.45u Nieuwe kerk / 15.00u Zeeuwse
concertzaal

Christelijk Gemengd Koor ‘de Levensbron’
(Goes)
Gemengd 4-stemmig koor, zingt geestelijke
liederen.

Een klein koor met een breed gezongen repertoire
van geestelijke en klassieke muziek.
12.00u Doopsgezinde kerk /
13.15u Sociëteit De Vergenoeging /
15.00u Verpleeghuis Willibrord

Zeeuws Byzantijns koor Srétenje
(Vlissingen)

13.30u Gasthuis / 16.30u St.Augustinuskerk

www.zeeuwsbyzantijnskoor.nl

Gospelkoor Inspiration (Middelburg)
vivente.gospelkoor.net/

Zingt liederen uit de Byzantijnse liturgie en
volksliederen uit Oost Europa. De liederen worden
a capella gezongen, meestal 6- tot 8-stemmig.

Staat garant voor een heerlijk half uurtje
gospelmuziek! Beslist een aanrader!

12.00u Nieuwe kerk /
14.15u Doopsgezinde kerk

13.30u én 16.30u Petrus&Pauluskerk
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Programma zondag 5 juni
De zaterdag zit erop, de zondag brengt nieuwe hoogtepunten! Allereerst vieren we het 100-jarig
jubileum van het Westkappels Koor. Zij beginnen - in hun Westkappelse dracht – hun optredens in de
rondvaartboot!
We begroeten vandaag meer oude bekenden, maar ook koren die onze muzikale blik verrijken: de Letse
liederen van LVkorisNL, de Balkanmuziek van Incantare. En voor de fijnproevers: opvallend veel kleine
koren vandaag; hier hoort u zang op z’n puurst!
Om 17.15 sluit Pop4Shore ons koorfestijn af op het Abdijplein – iedereen uit zijn dak – de teksten vindt
u verderop in dit programmaboekje. We wensen u veel zangplezier!
Gevarieerde koren
All4You (Chaam)
Ontstaan uit een gospelworkshop brengt All4You
opgewekte en vrolijke muziek, variërend van
gospel tot muziek uit de jaren ’70 en later.

Incantare (Asten)
Bekende liederen van Beatles en Queen, maar
vooral veel muziek uit de Balkan, door hun
Bosnische dirigent zelf gearrangeerd.

14.15 Gasthuis / 16.30 Doopsgezinde Kerk

12.00 Abdijplein /
15.45 Zeeuwse Concertzaal

BrosZ (Middelburg)
Het programma van deze vier mannen ﬂitst van
shanty naar cabaret, van pop naar gospel en van
klassiek naar wereldmuziek! Alles a capella – en
er zijn altijd wel enkele zelfgeschreven teksten bij.
12.00 Zeeuws Museum / 13.30 Sint
Augustinuskerk / 15.00 Drukkery

Het Schorrekoor (Sint-Annaland)
Stonden er aanvankelijk zeemansliederen op het
repertoire, tegenwoordig legt dit koor zich ook toe
op Nederlandse nummers, Ierse folk en zijn Beach
Boys en Beatles geen vreemden meer voor ze.
15.00 Doopsgezinde kerk / 16.30 Poppodium De Spot

Koor A58 (Rilland)
Een uniek koor in het veelkleurige koorlandschap.
Zij doen het altijd nèt wat anders! Van ‘ballad’ tot
‘rock’ via close-harmony richting vocal jazz met
veel aandacht voor de presentatie.
12.45 Markt /
16.30 Abdijplein

Koor Aller Tijden (Middelburg)
Het gezelligste koor van Middelburg brengt
a capella muziek van alle tijden: van modern tot
klassiek, van Bach tot Philip Glass.
12.45 Doopsgezinde Kerk /
14.15 Koorkerk

Hilarisch duo De Freesias (Kwadendamme)
Tanne en Meriette wonen in het denkbeeldige
bejaardenhuis Huize Avondrood en gaan graag
samen op stap. Ze leuken graag feestjes en
partijen op met liedjes en sketches over hun wel
en wee…

Lamidore (Torhout, België)
Dit in 1960 opgerichte koor kreeg in 2020 het
predikaat “Koninklijk”! En hoe terecht dat is,
hoort u vanmiddag als ze hun zeer gevarieerde
repertoire brengen.

14.15 Drukkery / 16.30 Zeeuws Museum

13.30 Koorkerk / 15.00 Petrus-& Pauluskerk
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Lezzom (Gapinge)
Ze zijn weer van de partij, de mannen! En u weet
wat dat betekent: een prachtig en gevarieerd a
capella-programma!
14,15 Zeeuwse Concertzaal / 15.45 Koorkerk

LVkorisNL (Utrecht)
Een Lets koor met leden die over het hele land
verspreid wonen. Zij brengen een programma met
muziek van Letse componisten met als thema:
Een volk dat zingt is een volk dat echt leeft!
12.45 Koorkerk / 15.00 Zeeuwse Concertzaal

Vocalgroup Sententia (Biggekerke)
Door corona kwam het er eerder niet van, maar
nu presenteert Olga Tkacenko, pianiste bij menig
koor, haar eigen a capella ensemble – een
primeur!
14.15 Abdij Kloostergangen /
16.30 Sint Augustinuskerk

Vocal group Sing@Sea (Oostkapelle)
Opgericht in 2010 telt Sing@Sea leden van heel
Walcheren. Ze kennen een divers repertoire, van
een mooie ballad tot een vrolijk Frans liedje.
13.30 Markt / 15.45 Markt

Popkoor AkoorT (Tilburg)
Dit hippe koor wist met zijn moderne
arrangementen, strakke choreografie en blingoutfit de 2e prijs bij het Balk Topfestival te
behalen!
13.30 Poppodium De Spot / 15.45 Plein 1940

Reederij Overtuygt (Eindhoven)
Shantykoor met een internationaal repertoire
van authentieke zeemansliederen die gezongen
werden aan boord van de oude dwarsgetuigde
zeilschepen, op de wilde vaart of bij de
walvisjacht.
14.15 Sint-Augustinuskerk / 15.45 Drukkery

St. David’s Minstrels (Biervliet)
Mannenkoor met leden uit geheel ZeeuwsVlaanderen. Ze brengen een veelzijdig repertoire
dat bestaat uit spirituals, evergreens, volksliederen,
operastukken e.d.

Volwassenenkoor Canteclaer
(Hoevenen, België)
Een enthousiaste groep van 25-plussers met
dezelfde passie: samen zingen. Ze brengen voor
elk wat wils: van gospel en klassiek tot pop- en
rockmuziek, gegoten in mooie meerstemmige
arrangementen.
12.45 Gasthuis / 15.45 Doopsgezinde kerk

Vrouwenkoor Cadans (Goes)
Dit algemeen meerstemmig vrouwenkoor doet
een greep in hun veelzijdige repertoire: muziek in
alle talen en uit alle windrichtingen, a capella en
met pianobegeleiding.
12.00 Doopsgezinde kerk /
15.00 Abdij Kloostergangen

The Roosettes (Middelburg)
Vier jonge vrouwen die vierstemmige barbershopklassiekers brengen en andere mooie, nostalgische
muziek.

Westkappels Koor (Westkapelle)
Door corona kon het 100-jarig bestaan in 2020
niet gevierd worden, maar dat doen ze dit
jaar over. Een begrip op Walcheren, dit koor in
Zeeuwse dracht, dat vaak optrad in het buitenland
en ook diverse malen voor het Koninklijk Huis.
Ze zingen in vele talen en brengen natuurlijk de
ouderwetse liedjes met accordeon.

12.00 Sint Augustinuskerk / 15.00 Zeeuws
Museum / 16.30 Drukkery

13.00 Rondvaartboot / 15.00 Abdijplein /
16.30 Gasthuis

12.00 Gasthuis / 13.30 Abdij Kloostergangen
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Klassieke koren
Da Capo (Goirle)
Een oude bekende, nu onder een nieuwe dirigent.
Met een repertoire van de vroege middeleeuwen
tot recent gecomponeerde werken en soms een
uitstapje naar wat lichtere werken.
12.45 Abdij Kloostergangen /
16.30 Abdij Kloostergangen

Koninklijke Zangvereniging Breda’s
Mannenkoor (Breda)
Al 156 jaar bestaat dit grote (100 man!) koor.
Breda’s Mannenkoor zingt werken van bekende
componisten, maar ook heel veel eigentijdse
nummers (Beatles, Sting, P.Simon, A. Lloyd
Webber).
12.00 Koorkerk / 13.30 Abdijplein

Vocaal Ensemble Cantare (Goes)
Cantare wil werken aan concerten voor de
geoefende luisteraar, maar wil ook proberen
nieuw publiek te trekken om zo het enthousiasme
van het ensemble voor koormuziek over te
brengen. 12.45 Zeeuwse Concertzaal /
15.00 Koorkerk / 16.30 Koorkerk

Willebrordensemble (Zoutelande)
In de loop der jaren ontwikkelde het ensemble
zich van een klein kerkkoor tot een koor met een
breed repertoire, van kerkelijke tot profane en van
renaissance tot hedendaagse vocale muziek.

KoorBusiness (Etten-Leur)
Dit popkoor zag zijn 10-jarig jubileum door
Corona mislukken, dus mikt nu op 2023 voor het
12,5- jarig jubileum. 4- of 5-stemmige muziek van
Abba tot Suzan & Freek en Simon & Garfunkel tot
Racoon. 13.30 Vismarkt / 15.00 Poppodium De
Spot / 16.30 Vismarkt

O’nyx (Helmond)
Kleine vocal group (mèt beatboxer!) zingt een
modern a capella repertoire.
12.45 Sint Augustinuskerk /
15.45 Abdij Kloostergangen

Oud Bruin en Jong Belegen (Steenbergen)
Na als smartlappenkoor te zijn begonnen, pasten
ze hun repertoire aan: nu zingen ze liedjes van alle
tijden, begeleid door hun eigen muzikanten.
12.45 Plein 1940 /
14.15 Poppodium De Spot

Pop4Shore! (Katwijk)
Recente pop- en rockmuziek, niet alleen goed
om te horen, maar ook leuk om te zien met een
combinatie van zang, choreografie en theater.
Pop4Shore! – mis het niet!
15.00 Plein 1940 /
17.15 Abdijplein

13.30 Doopsgezinde kerk /
15.00 Sint Augustinuskerk

Popkoor Con Forza (Hank)
Dit gezellige popkoor met hun gedreven dirigent
brengt een meerstemmig pop-repertoire met hun
eigen live band.

Populaire koren

12.00 Poppodium De Spot / 14.15 Markt

Cantzoni (Zevenbergschen Hoek)
Cantzoni is een gemengd koor met een repertoire
van voornamelijk musical-medley’s, popsongs en
licht-klassieke nummers.

Popkoor Eigenwijs (Terneuzen)
Dit popkoor zingt al bijna 25 jaar popsongs uit
alle decennia, begeleid door hun eigen band:
Bende 2.0.

12.00 Zeeuwse Concertzaal / 14.15 Plein 1940

12.45 Vismarkt / 15.45 Vismarkt
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Pop-Up (Oud-Beijerland)
Een semiprofessioneel popkoor van ca. 80 leden,
bekend om zijn unieke popsound. Ieder optreden
van dit koor (en ook zij hebben hun eigen band)
is een feest! Golden oldies, prachtige ballads en
knallende Top 2000 nummers.
12.45 Abdijplein / 15.45 Abdijplein

Puur (Middelburg)
Pittige popsongs en prachtige ballads, vaak
a capella, soms met iets extra’s, enthousiasme,
muzikaliteit en vrolijkheid: dat is Puur!
13.30 Drukkery / 15.45 Sint Augustinuskerk

Très Jolie (Nieuwkuijk)
Een sprankelend popkoor, opgericht in oktober
1989, met 3- en 4-stemmige ballads en up-tempo
popnummers (en meezingen mag!) Très Jolie?
Kaai leuk!!
12.00 Plein 1940 / 13.30 Gasthuis / 16.30 Markt

Vocalband Flash Back! (Hoek)
Flash Back! brengt meerstemmig gezongen oude
en nieuwe popnummers en ﬂeurt de optredens op
met choreografie.

Zanggroep Enjoy (Hoeven)
Deze zanggroep zingt vooral Engels- en
Nederlandstalige pop- en rocksongs en ballads
en organiseert om het jaar daarmee een eigen
concert.
12.00 Vismarkt /
14.15 Doopsgezinde kerk

Zanggroep KoRije (Rijen)
Een kleurrijk en enthousiast koor met veel
passie en plezier. Niet alleen aan de 5-stemmige
zang besteden zij aandacht, maar ook aan de
presentatie en de uitstraling op het podium.
12.00 Markt /
14.15 Abdijplein

Zanggroep Rucphen (Rucphen)
Wat ooit (1987) begon als jongerenkoor, is nu
een enthousiaste zanggroep met Engelstalige
en Nederlandse liederen, waarbij vooral medleys
(Shaffy, ABBA, Moody Blues, Boudewijn de Groot)
in de smaak vallen.
14.15 Vismarkt /
15.45 Gasthuis

15.00 Vismarkt / 16.30 Plein 1940

Vocalgroup Close2Vida (Made)
Deze vocalgroup specialiseert zich in
meerstemmige muziek van alle populaire genres.
Van stevige rock tot rustige ballad, voor elke
luisteraar wat wils!
12.45 Poppodium De Spot /
15.45 Poppodium De Spot

Zanggroep Cascade (Eindhoven)
Enthousiast popkoor met zo’n 35 zangers en een
eigen combo heeft een gevarieerd repertoire uit
de 70’s, 80’s, 90’s en verder. Pop, rock of ballads,
niets is hen te gek! Reken op een optreden vol
plezier!
13.30 Plein 1940 / 15.00 Markt
15

Religieuze koren
Gospel Unlimited
(Hardinxveld-Giessendam)
Deze groep bestaat uit leden vanuit het hele land,
die 1x per 3 weken samenkomen om te werken
aan gospelmuziek op een kwalitatief hoog niveau.
13.30 Zeeuwse Concertzaal / 15.00 Gasthuis /
16.30 Zeeuwse Concertzaal

Gospelkoor Glorify (Middelburg)
Een betrokken groep mensen uit allerlei
verschillende kerken en gemeenten, die graag
zingen en hun geloof uitdragen door middel van
muziek en zo de liefde van God door te geven aan
hun publiek.
13.30 Petrus- & Pauluskerk /
16.30 Petrus- & Pauluskerk
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Jongerenkoor en -combo Nova Melodica
(Kapelle-Biezelinge)
Nova Melodica was al vaak van de partij met
gospels en hedendaagse christelijke muziek.
Vandaag hun laatste optreden onder leiding
van Moritz Benschop, na 10 jaar eendrachtige
samenwerking
14.15 Petrus- & Pauluskerk /
15.45 Petrus- & Pauluskerk

Teksten Afsluiting zaterdag 4 juni
Door Koor4Fun uit Naaldwijk
CECILIA

LAAT DE ZON IN JE HART

Celia, you’re breaking my heart
You’re shaking my confidence daily
Oh Cecilia, I’m down on my knees
I’m begging you please, to come home
Come on home

Een lach, een groet, een blij gezicht
Een vogel zwevend naar het licht.
Oh het lijkt zo gewoon, maar het is toch bijzonder.
Een kind dat lacht en naar je zwaait,
de wind die door de bomen waait.
Oh het lijkt zo gewoon, maar het is toch wonder.
Het leven gaat zo snel voorbij
dat geldt voor jou maar ook voor mij

Making love in the afternoon
With Cecilia up in my bedroom
I got up to wash my face
When I come back to bed
Someone’s taken my place
Celia, you’re breaking my heart
You’re shaking my confidence daily
Oh Cecilia, I’m down on my knees
I’m begging you please, to come home
Come on home
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh, oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh
Jubilation, she loves me again
I fall on the ﬂoor and I’m laughing
Jubilation, she loves me again
I fall on the ﬂoor and I’m laughing

REFREIN:
Laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven,
Want het duurt toch maar even
Laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even
Het strand, de zee, de volle maan.
De hemel waar de sterren staan.
Oh het lijkt zo gewoon, maar het is toch bijzonder.
En ben je soms niet niet gezind,
denk aan de glinlach van een kind.
Dat maakt je weer blij , ja dat maakt je weer
vrolijk.
Het leven gaat zo snel voorbij,
dat geldt voor jou maar ook voor mij
REFREIN:
Ben- je, niet- gelukkig, heb- je soms verdriet,
Denk dan aan de zon, en zing dit lied.........
REFREIN:
17

DING A DONG
Dames:
Is het lang geleden
Is het lang geleden
Dat m’n hartje riep met z’n Ding Dinga Dong
Is het lang geleden
Is het lang geleden
In de zomerzon ging het bim bam bom
Allen:
Tikke tak gingen uren
Hoe lang zou het duren
Tikke tikke tak en dan bim bam bom
Tikke tak al die nachten bleef ik op je wachten
Tikke tikke tak en dan bim bam bom
De tijd was om
Mannen:
Is het lang geleden
Is het lang geleden
Dat je zei ik ben zo blij
Ding Ding-a-dong
Is het lang geleden
Is het lang geleden
Dat de kerkklok voor u sloeg bim bam bom
Allen:
Tikke tak zou ’t doorgaan dat je wilde weggaan
Tikke tikke tak en dan bim bam bom
Tikke tak al die nachten bleef ik op je wachten
Tikke tikke tak en dan bim bam bom
De tijd was om
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Allen:
Bim bam bom
Bimbim bam bom
Dames:
Het wordt later en later en voor je ’t weet
Denk je “waar is de tijd toch gebleven”
Die je hebt gekregen van mij
Mannen:
bim bam bim bam
Allen:
Ieder uur dat ik gaf duurde eeuwen
Die je hebt gekregen van mij
Dames:
Is het lang geleden
Is het lang geleden
Dat m’n hartje riep met z’n Ding Dinga Dong
Is het lang geleden
Is het lang geleden
In de zomerzon ging het bim bam bom
Allen2X:
Tikke tak gingen uren
Hoe lang zou het duren
Tikke tikke tak en dan bim bam bom
Tikke tak al die nachten bleef ik op je wachten
Tikke tikke tak en dan bim bam bom
De tijd was om
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Brugs Vocaal Ensemble

Cantiamo Delft

Vocaalensemble
Voice Four

Verwerijstraat 14

ZEEUWS MUSEUM
Abdijplein
ZEEUWSE CONCERTZAAL

VISMARKT

Bachtensteene 14

VERPLEEGHUIS
WILLIBRORD

POPPODIUM DE SPOT
Beddewijkstraat 15
RONDVAARTBOOT
Achter de Houttuinen
SINT AUGUSTINUSKERK
Zuidsingel 70
SOCIETEIT
Gortstraat 30
STADSSCHOUWBURG
Molenwater 99

PETRUS & PAULUSKERK
Lombardstraat 3
PLEIN 1940

MUZIEKTENT
Park Molenwater
NIEUWE KERK
Groenmarkt 12
OOSTKERK

Interkerkelijk koor
Rejoice
Christelijk Gemengd Koor
‘de Levensbron’

@hoc singers

Kleinkoor Crescendo

Hoekschewaards
Operakoor Euphonia

Popkoor That's It

Gevarieerd koor

KGZ Orpheus

D’accord

13.00 u Eglantine

Vocalgroup Charmony

EL Pio Popvocals

Binaeh Zuuver

Different Koek

Sparkling People

13.00-14.00 Chant'Oers

Gospelkoor Inspiration

Zeeuws Byzantijns koor
Srétenieje

Si on Chantait

14.00u Chanteymen
Roosendaal

14.00 – 15.00 u
Muzikaél
14.00 u Popkoor d’Accord

Zanggroep Encore

Weerter Mannenkoor

Brugs Vocaal Ensemble

Chordanova

Dames koor Betty Foks

Chr. Gem.
Zangvereniging
Concordia
Binaeh Zuuver

14.00 Vocalgroup
Charmony

D’accord

14.00u Popkoor Paper
Moon
Popkoor Singing Beat

Blijde Stemmen

West-Brabants Gemengd
Koor

Klassiek koor

Canto Lirico

Vrouwenkoor Amor
Musae

13.00-13.45
Vocaalensemble Voice Four
West-Brabants Gemengd
Die Vaertsingers
Koor

Zanggroep Melody

Si on Chantait

14.15
14.30u Koor4fun

13.45-14.45u Pop- en Musicalkoor New Sound

13.00u Popkoor Popwave

De Loswalklinkers

12.30u Popkoor Singing
Beat
Jongerenzanggroep PopUp!

Zanggroep Encore

Dames koor Betty Foks

Kir Royal

Weerter Mannenkoor

Blijde Stemmen

Bekoor

Chr. Samengesteld
Mannenkoor Zeeland

Zeeuws Byzantijns
koor Srétenieje

Popkoor Rise and Shine

Popkoor Prestige
Breda

Sea Sound Singers

Marnixkoor

Vocal Group Keychange

13.00 -14.00u
Intercession
13.00-14.00u Shantykoor Het Veerse Scheepstuig

Musica Cordis

Memories of Music

Capella Veerensis

Liedertafel "Echo der
Duinen"

Zangvereniging
Unanime

13.30
Popkoor X-Stream

ABDIJ KLOOSTERGANGEN
t.o Koorkerkhof
DRUKKERIJ
Markt 51
DOOPSGEZINDE KERK
Lange Noordstraat 62
GASTHUIS
Noordpoortplein 2
GASTHUISKERK
Lange Delft 94
KOORKERK
Onder de toren 3
KRUISKERK
Klein Vlaanderen 75
MARKT

12.45

ABDIJPLEIN

13.00u Fulco’s Reg.
Mannenkoor

12.00

Popkoor Akkoord

Zaterdag 4 juni
15.45

Kir Royal

Brugs Vocaal Ensemble

Memories of Music

Marnixkoor

Die Vaertsingers

15.30u Popkoor VOCAL
SOUND
Popkoor That's It

Musica Cordis

Chr. Gem. Zangvereniging
Concordia

Chr. Samengesteld
Mannenkoor Zeeland

Cantiamo Delft

16.00u Vocal Popgroup
Re-flax

Bekoor

Fulco's Regionaal
Mannenkoor

Liedertafel "Echo der
Duinen"

Sparkling People

Vocalgroup Charmony

Populair koor

D’accord

Sea Sound Singers

Christelijk Gemengd Koor
‘de Levensbron’

Musicalgroup Papillon

West Aleta Singers

Gospelkoor Inspiration

Te Quiero

Vrouwenkoor Amor Musae

Vocaalensemble
Voice Four

De Loswalklinkers

Intercession

Zanggroep Melody
Zangvereniging Unanime

VocalGroup Keychange

16.30
16.00u Theaterkoor
40forever

Vlissingse Oratorium Vereniging /Zeeuws Concertkoor

Bachkoor BWV

Jongerenzanggroep PopUp!
EL Pio Popvocals

Interkerkelijk koor
Rejoice

Chordanova

KGZ Orpheus

Popkoor Flashback

Popkoor Seaside Rendez-Vous

Musicalgroup Papillon

Capella Veerensis

Different Koek

West Aleta Singers

Cantiamo Delft

Hoekschewaards
Operakoor Euphonia
Kleinkoor Crescendo

Eglantine
@hoc singers

Tilburgs Mannenkoor St Ceacilia

15.00

Religieus koor

Koor4fun
afsluiting
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5

4

3

13

19 T
15

11
20

17

EHBO

25

10
16

14
i

2
T

EHBO

T
12

8
6

26

20

i

23 1

22

1
2
3
4

29

28

5

18

6
10
12
14
15

24
27

O

16
17
18

9

19
20
22
23
24
25

26
27
28
29

ABDIJPLEIN
DE DRVKKERY, Markt 51
DOOPSGEZINDE KERK
Lange Noordstraat 62
KRUISKERK
Klein Vlaanderen 75
GASTHUIS
Noordpoortplein 2
GASTHUISKERK
Lange Delft 94
ABDIJ KLOOSTERGANGEN
t.o. Koorkerkhof
KOORKERK
Onder de toren 3
MARKT
POPPODIUM DE SPOT
Beddewijkstraat 15
NIEUWE KERK
Groenmarkt 12
PLEIN 1940
ST. AUGUSTINUSKERK
Zuidsingel 70
PETRUS & PAULUSKERK
Lombardstraat 3
RONDVAARTBOOT
Achter de Houttuinen 39
VERPL.HUIS WILLIBRORD
Bachtensteene 14
ZEEUWS MUSEUM
Abdijplein 1
ZEEUWSE CONCERTZAAL
Verwerijstraat 14
SOCIËTEIT
DE VERGENOEGING
Gortstraat 30
VISMARKT, Sint Janstraat
OOSTKERK, Oostkerkplein 1
STADSSCHOUWBURG
Molenwater 99
MUZIEKTENT
Park Molenwater

LOCATIE
ABDIJPLEIN
ABDIJ KLOOSTERGANGEN
t.o Koorkerkhof
DRUKKERIJ
Markt 51

GASTHUIS
Noordpoortplein 2

DOOPSGEZINDE KERK
Lange Noordstraat 62

MARKT

KOORKERK
Onder de toren 3

12.00 – 12.30

12.45 – 13.15
Kon. Zangvereniging
Breda’s Mannenkoor
St. David’s Minstrels

13.30 – 14.00
Sententia

Zanggroep Korije

14.15 – 14.45

Vrouwenkoor Cadans

Westkappels koor

15.00 – 15.30

O’nyx

Pop-Up

15.45 – 16.15

Koor A58

16.30 – 17.00

Pop4Shore!

17.15

Da Capo Goirle

Pop-Up
Da Capo Goirle

The Roosettes

Gospelkoor Glorify

All4You

Reederij Overtuygt

Puur

BrosZ

Willebrordensemble

Het Schorrekoor

Koor Aller Tijden

Westkappels koor

Gospel Unlimited

Volw.koor Canteclaer
Hoevenen
Zanggroep Rucphen

Hilarisch Duo De
Freesia’s
Zangggroep Enjoy
Hoeven
All4You

Vocaal Ensemble
Cantare
Très Jolie

Très Jolie

Vocal group Sing@Sea

Lezzom

Voccal Ensemble
Cantare
Zanggroep Cascade
Popkkor Con Forza

Koor Aller Tijden

Vocalband Flashback!

Pop4Shore!

LAMIDORE

Jongerenkoor en combo Nova Melodica
Cantzoni

LAMIDORE

Koor A58

Vocal group
Sing@Sea
Gospelkoor Glorify

Volw.koor
Canteclaer
Hoevenen
LVkorisNL

Jongerenkoor en combo Nova Melodica
Popkoor AkoorT

Incantare

Vrouwenkoor
Cadans
St. David’s Minstrels
Kon. Zangvereniging
Breda’s Mannenkoor
Zanggroep Korije

Zanggroep Cascade

Sententia

Très Jolie

KoorBusiness

Het Schorrekoor

Puur

Vocalgrouop
Close2Vida

Popkoor Eigenwijs

KoorBusiness

Willebrordensemble

Oud Bruin en Jong
Belegen

Vocalband Flashback!

PLEIN 1940

PETRUS & PAULUSKERK
Lombardstraat 3

Popkoor AkoorT

Oud Bruin en Jong
Belegen
Vocalgroup
Close2Vida

Reederij Overtuygt

Popkoor Con Forza

Zanggroep Rucphen

13.00 – 14.00
Westkappels Koor

BrosZ

= religieus koor

Hilarisch Duo De
Freesia’s
Gospel Unlimited

KoorBusiness

The Roosettes
LVkorisNL

= populair koor

Incantare

O’nyx

Lezzom

Popkoor Eigenwijs

Gospel Unlimited

The Roosettes

Vocaal Ensemble
Cantare

Zanggroep Enjoy
Hoeven
BrosZ

POPPODIUM DE SPOT
Beddewijkstraat 15
RONDVAARTBOOT
Achter de Houttuinen
SINT AUGUSTINUSKERK
Zuidsingel 70
VISMARKT
ZEEUWS MUSEUM

Cantzoni

= klassiek koor
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Abdijplein

ZEEUWSE CONCERTZAAL
Verwerijstraat 14

= gevarieerd koor

Gezamenlijke afsluiting

QUE SERA SERA

QUEEN MEDLEY

When I was just a little boy
I asked my mother, what will I be
Will I be handsome, Will I be rich
Here’s what she said to me:

Bohemian Rhapsody

REFREIN:
Que sera sera, Whatever will be, will be
The future’s not ours to see, Que sera sera
Que sera sera, Whatever will be, will be
The future’s not ours to see, Que sera sera
What will be, will be.
When I grew up and fell in love
I asked my lover, what lies ahead
Will there be rainbows day after day
Here’s what my sweetheart said
REFREIN:
Now I have children of my own
They ask their father what will I be
Will I be handsome, Will I be rich
I tell them tenderly
2x: Que sera sera, Whatever will be, will be
The future’s not ours to see, Que sera sera
Que sera sera, Whatever will be, will be
The future’s not ours to see, Que sera sera
2x: What will be, will be.

Is this the real life? Is this just fantasy?
Caught in a landslide, no escape from reality
Open your eyes, look up to the skies and see
I’m just a poor boy, I need no sympathy
Because I’m easy come, easy go, little high,
little low
Any way the wind blows doesn’t really matter to
me, to me
Mama, just killed a man
Put a gun against his head, pulled my trigger, now
he’s dead
Mama, life had just begun
But now I’ve gone and thrown it all away
Mama, ooh, didn’t mean to make you cry
If I’m not back again this time tomorrow
Carry on, carry on as if nothing really matters

Another One Bites The Dust
Steve walks warily down the street
With the brim pulled way down low
Ain’t no sound but the sound of his feet
Machine guns ready to go
Are you ready? Hey, are you ready for this?
Are you hanging on the edge of your seat?
Out of the doorway the bullets rip
To the sound of the beat
Another one bites the dust 3x
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Crazy Little Thing Called Love
This thing called love I just can’t handle it
This thing called love I must get round to it
I ain’t ready
Crazy little thing called love
Dames: This thing (heren: this thing)
Dames: called love (heren: called love)
Dames: It cries (heren: like a baby)
Dames: In a cradle all night
Dames: It swings (heren: woo, woo)
Dames: It jives (heren: woo, woo)
Dames: It shakes all over like a jelly fish
Dames: I kinda like it
All: Crazy little thing called love (kort)
There goes my baby
She knows how to rock ‘n’ roll
She drives me crazy
She gives me hot and cold fever
She leaves me in a cool, cool sweat
I gotta be cool, relax, get hip
And get on my tracks
Take a back seat, hitch hike
And take a long ride on my motorbike
Until I’m ready
Crazy little thing called love (kort)

We Will Rock You
(handen klappen!)
Buddy you’re a boy make a big noise
Playing in the street gonna be a big man some
day
You got mud on your face
You big disgrace
Kicking your can all over the place
Singing
We will, we will, rock you
We will, we will, rock you
Buddy you’re a young man, hard man
Shouting in the street gonna take on the world
some day
You got blood on your face
You big disgrace
Waving your banner all over the place
We will, we will, rock you, 2x

We Are The Champions
We are the champions, my friends
And we’ll keep on fighting till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers (ooooh, oooh)
‘Cos we are the champions
We are the champions, my friends
And we’ll keep on fighting till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
‘Cos we are the champions
Of the world
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SWEET CAROLINE

TAKE ME HOME

Where it began, I can’t begin to knowin’
But than I know it’s growing strong
Was in the spring, and spring became the summer
Who’d believe you’d come along?

Almost heaven, West Verginia.
Bleu Ridge Mountains, Shenandoah River
Life is old there, Older than the trees
Younger than the mountains, blowing like a breeze

Hands, Touching’ hands
Reaching out
Touching me, Touching you

Country Road, Take me home,
to the place, I belong
West Verginia mountain mama, take me home,
country roads

REFREIN:
Sweet Caroline, good times never seemed so good
I’ve been inclined, to believe it never would
But now I
Look at the night, and it don’t seem so lonely
we fill it up with only two.
And when I hurt, hurtin’ runs off my shoulder
How can I hurt when i’m holding you
Warm, Touching’ warm
Reachin’ out
Touching’ me, Touching’ you
REFREIN:
Sweet Caroline, Good times never seemed so
good
Sweet Caroline, I believe they never could
Sweet Caroline, Good times never seemed so
good
Sweet Caroline, I believe they never cou-ou-ouou-ould

All my mem’ries, gather round her
Miners lady, stranger to bleu water
Dark and dusty, painted in the sky
Misty taste of moonshine, teardrop in my eye
Country Road, Take me home,
to the place, I belong
West Verginia mountain mama, take me home,
country roads
I hear her voice in the morning, as she call me
The radio remind me of my home far away
And drivin down the road, I get a feeling
That I should have been home yesterday,
yesterday....
Country Road, Take me home,
to the place, I belong
West Verginia mountain mama, take me home,
country roads
Country Road, Take me home,
to the place, I belong
West Verginia mountain mama, take me home,
country roads
Yes take me home country road
Yes take my home country roads
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THANK YOU FOR THE MUSIC
Solo:
I’m nothing special, in fact I’m a bit of a bore
If I tell a joke, you’ve probably heard it before
But I have a talent, a wonderful thing
Cause everyone listens when I start to sing
I’m so grateful and proud.
All I want is to sing it out loud
REFREIN:
So I say
Thank you for the music, the songs I’m singing
Thanks for all the joy they’re bringing
Who can live without it, I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance what are we?
So I say thank you for the music.
For giving it to me
Mother says I was a dancer before I could walk
She says I began to sing long before I could talk
And I’ve often wondered, how did it all start?
Who found out that nothing can capture a heart
Like a melody can?
Well, Who ever it was,
I am a fan
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REFREIN:
I’ve been so lucky, born with a love for song and
dance
I wanna sing it out to everybody
What a joy, what a life, what a chance
Thank you for the music, the songs I’m singing
Thanks for all the joy they’re bringing
Who can live without it, I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance what are we?
So I say thank you for the music.
For giving it to me
So I say thank you for the music.
For giving it to me

Teksten Afsluiting zondag 5 juni
door Pop4Shore! uit Katwijk aan Zee
ROAR – KATE PERRY
I used to bite my tongue and hold my breath
Scared to rock the boat and make a mess
So I sat quietly, agreed politely
I guess that I forgot I had a choice
I let you push me past the breaking point
I stood for nothing, so I fell for everything
You held me down, but I got up
Already brushing off the dust
You hear my voice, you hear that sound
Like thunder, gonna shake the ground
You held me down, but I got up (hey)
Get ready ‘cause I’ve had enough
I see it all, I see it now
I got the eye of the tiger, a fighter
Dancing through the fire
‘Cause I am a champion, and you’re gonna hear
me roar
Louder, louder than a lion
‘Cause I am a champion, and you’re gonna hear
me roar
Oh-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh-oh
You’re gonna hear me roar
Now I’m ﬂoatin’ like a butterﬂy
Stinging like a bee, I earned my stripes
I went from zero, to my own hero
You held me down, but I got up
Already brushing off the dust
You hear my voice, you hear that sound
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Like thunder, gonna shake the ground
You held me down, but I got up (hey)
Get ready ‘cause I’ve had enough
I see it all, I see it now
I got the eye of the tiger, a fighter
Dancing through the fire
‘Cause I am a champion, and you’re gonna hear
me roar
Louder, louder than a lion
‘Cause I am a champion, and you’re gonna hear
me roar
Oh-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh-oh
You’re gonna hear me roar
Louder, louder than a lion
‘Cause I am a champion, and you’re gonna hear
me roar
Oh-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh-oh
You’re gonna hear me roar
Oh-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh-oh
You’re gonna hear me roar

SHUT UP AND DANCE - WALK THE MOON
Oh don’t you dare look back
Just keep your eyes on me
I said you’re holding back
She said shut up and dance with me
This woman is my destiny
She said oh oh oh
Shut up and dance with me
We were victims of the night
The chemical, physical, kryptonite
Helpless to the bass and the fading light
Oh we were bound to get together
Bound to get together
She took my arm
I don’t know how it happened
We took the ﬂoor and she said
Oh don’t you dare look back
Just keep your eyes on me
I said you’re holding back
She said shut up and dance with me
This woman is my destiny
She said oh oh oh
Shut up and dance with me
A backless dress and some beat up sneaks
My discotheque Juliet teenage dream
I felt it in my chest as she looked at me
I knew we were bound to be together
Bound to be together
She took my arm
I don’t know how it happened
We took the ﬂoor and she said

Oh don’t you dare look back
Just keep your eyes on me
I said you’re holding back
She said shut up and dance with me
This woman is my destiny
She said oh oh oh
Shut up and dance with me
Deep in her eyes
I think I see the future
I realize this is my last chance
She took my arm
I don’t know how it happened
We took the ﬂoor and she said
Oh don’t you dare look back
Just keep your eyes on me
I said you’re holding back
She said shut up and dance with me
This woman is my destiny
She said oh oh oh
Shut up and dance
Don’t you dare look back
Just keep your eyes on me
I said you’re holding back
She said shut up and dance with me
This woman is my destiny
She said oh oh oh
Shut up and dance with me
Oh oh oh shut up and dance with me
Oh oh oh shut up and dance with me
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BORN THIS WAY – LADY GAGA
My mama told me when I was young, “We are all
born superstars”
She rolled my hair and put my lipstick on in the
glass of her boudoir
“There’s nothing wrong with loving who you are”,
she said, “’Cause He made you perfect, babe
So hold your head up, girl, and you’ll go far”
Listen to me when I say
I’m beautiful in my way ‘cause God makes no
mistakes
I’m on the right track, baby, I was born this way
Don’t hide yourself in regret, just love yourself, and
you’re set
I’m on the right track, baby, I was born this way
(born this way)
Ooh, there ain’t no other way, baby, I was born
this way
Baby, I was born this way (born this way)
Ooh, there ain’t no other way, baby, I was born
this way
Right track, baby, I was born this way
Don’t be a drag, just be a queen
Don’t be a drag, just be a queen
Don’t be a drag, just be a queen
Don’t be (don’t be, don’t be)
Give yourself prudence and love your friends
Subway kid, rejoice your truth
In the religion of the insecure, I must be myself,
respect my youth
A different lover is not a sin, believe capital H-I-M
(hey, hey, hey)
I love my life, I love this record, and
Mi amore vole fe, yah (same DNA)
I’m beautiful in my way ‘cause God makes no
mistakes
30

I’m on the right track, baby, I was born this way
Don’t hide yourself in regret, just love yourself, and
you’re set
I’m on the right track, baby, I was born this way
Ooh, there ain’t no other way, baby, I was born
this way
Baby, I was born this way (born this way)
Ooh, there ain’t no other way, baby, I was born
this way
I’m on the right track, baby, I was born this way
Don’t be a drag, just be a queen
Whether you’re broke or evergreen
You’re Black, white, beige, chola descent
You’re Lebanese, you’re Orient’
Whether life’s disabilities left you outcast, bullied,
or teased
Rejoice and love yourself today
‘Cause, baby, you were born this way
I’m beautiful in my way ‘cause God makes no
mistakes
I’m on the right track, baby, I was born this way
Don’t hide yourself in regret, just love yourself, and
you’re set
I’m on the right track, baby, I was born this way,
Ooh, there ain’t no other way, baby, I was born
this way
Baby, I was born this way (born this way)
Ooh, there ain’t no other way, baby, I was born
this way
I’m on the right track, baby, I was born this way
I was born this way, hey
I was born this way, hey
I’m on the right track, baby, I was born this way,
hey
I was born this way, hey
I was born this way, hey
I’m on the right track, baby, I was born this way,
hey

SWEET CHILD O’ MINE – GUNS ‘N ROSES
She’s got a smile that it seems to me
Reminds me of childhood memories
Where everything was as fresh as the bright blue
sky
Now and then when I see her face
She takes me away to that special place
And if I stare too long, I’d probably break down
and cry
Whoa, oh, oh, sweet child o’ mine
Whoa, oh, oh, oh, sweet love of mine
She’s got eyes of the bluest skies
As if they thought of rain
I’d hate to look into those eyes and see an ounce
of pain
Her hair reminds me of a warm safe place
Where as a child I’d hide
And pray for the thunder and the rain to quietly
pass me by
Whoa, oh, oh, sweet child o’ mine
Whoa whoa, oh, oh, oh, sweet love of mine

Where do we go?
Where do we go now?
Where do we go?
Where do we go?
Where do we go now?
Where do we go now?
Where do we go?
Where do we go now?
Where do we go now?
Ai ai ai ai ai ai ai ai ai
Ooh, oh, where do we go?
Ah, ah, ah, ah
Where do we go?
where do we go now?
where do we go?
where do we go now?
Where do we go?
Oh, where do we go now?
No, no, no, no, no, no, no
Sweet child
Sweet child of mine

Oh, oh, oh, oh, sweet child o’ mine
Ohhhh sweet love of mine
Oh, oh, oh, oh, sweet child o’ mine
Ohhhh sweet love of mine
Ooh, yeah
Ooh, sweet love of mine
Sweet, sweet child
Sweet child o’ mine
Sweet, sweet, sweet child,
Sweet, sweet child of mine
Sweet, sweet, sweet child, sweet child
Sweet child of mine
Sweet, sweet, sweet child,
Sweet child, sweet child of mine
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COMING HOME - SHEPPARD
Night
I’ve been stuck in motion
Moving too fast
Tryna catch a moment but it slips through my
hands
All I see are long days and dark nights
I’m lost without you, but I’m on my way, so hold
tight
I’m coming home tonight
Meet me in the valley where the kids collide into
the morning
Oh my god, my town is coming alive (coming
alive)
I’m coming home tonight, I know you’re ready for
the sparks to ﬂy
Into the morning
Oh my god, my town is coming alive
‘Cause I’m coming home tonight
Yes I’m coming home tonight
Don’t wanna spend my whole life catching my
breath
‘Cause I’ve been running ‘round and ‘round and
‘round
And I’ve got nothing left
There’s nothing like a sunset skyline
To let you know you’re almost home
So breathe in, and hold tight
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I’m coming home tonight
Meet me in the valley where the kids collide into
the morning
Oh my god, my town is coming alive (coming
alive)
I’m coming home tonight, I know you’re ready for
the sparks to ﬂy
Into the morning
Oh my god, my town is coming alive
‘Cause I’m coming home tonight
Yes, I’m coming home tonight
Time has a way of diluting emotions
But I won’t let distance get in between us, no, Oh
I’m coming home tonight
Meet me in the valley where the kids collide into
the morning
Oh my god, my town is coming alive (coming
alive)
I’m coming home tonight, I know you’re ready for
the sparks to ﬂy
Into the morning
Oh my god, my town is coming alive
Oo, night
Yes, I’m coming home tonight
Oh, woah (oh, woah)
Oh, woah (oh)
Oh, woah (oh, woah)

IK KAN HET NIET ALLEEN – DE DIJK
Hoe hoe, hoe hoe, hoeeee
Elke morgen, Elke middag, Elke avond, Iedere
nacht
Stel dat ik er wel, Maar jij er niet was
Dan was morgen
Morgen waarschijnlijk weer zo’n dag
Oh ik kan het niet, Ik kan het niet
Ik kan het niet
k-k-kan het niet
Ik kan het niet alleen
Natte ramen, Kale muren, Lege ﬂessen
Lege ﬂessen op de gang
Lange tanden, Late uren
Weinig zon
Weinig zon en veel behang
En ik kan het niet, Ik kan het niet
Ik kan er niet omheen
k-k-kan het niet
Ik kan het niet alleen
O ik kan het niet
Ik kan het niet, Ik kan het niet
Ik heb het geprobeerd
Gedaan wat ik kan
Maar alles gaat verkeerd
Ik ben ook maar een man
En ik kan het niet alleen

Elke morgen, hoe hoe
‘S middags
‘S avonds
Maar vooral ’s nachts, hoe hoe
Stel dat ik er wel
En jij er niet was
Dan was morgen, dan was morgen
waarschijnlijk weer zo’n dag
En ik kan het niet
Ik kan het niet ik kan er niet omheen
K-k-kan het niet
Ik kan het niet alleen
Oh ik kan het niet,
Ik kan het niet, ik kan het niet
Ik heb het geprobeerd
Gedaan wat ik kan
Maar alles gaat verkeerd
Ik ben ook maar een man
En ik kan het niet alleen
En ik kan het niet
Ik kan het niet ik kan het niet
Oh ik kan het niet
Ik kan het niet ik kan het niet
Ik kan het niet ik kan het niet
Ik kan het niet ik kan het niet
Ik kan het niet ik kan het niet
Ik kan het niet ik kan het niet
Ik kan het niet alleen, ik kan het niet alleen
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UPTOWN FUNK – BRUNO MARS
This hit, that ice cold
Michelle Pfeiffer, that white gold
This one for them hood girls
Them good girls straight masterpieces
Stylin’, wilin’, livin’ it up in the city
Got Chucks on with Saint Laurent
Gotta kiss myself, I’m so pretty
I’m too hot (hot damn)
Call the police and the fireman
I’m too hot (hot damn)
Make a dragon wanna retire man
I’m too hot (hot damn)
Say my name you know who I am
I’m too hot (hot damn)
Am i bad about that money, break it down
Girls hit your hallelujah (whoo)
Girls hit your hallelujah (whoo)
Girls hit your hallelujah (whoo)
‘Cause uptown funk gon’ give it to you
‘Cause uptown funk gon’ give it to you
‘Cause uptown funk gon’ give it to you
Saturday night and we in the spot
Don’t believe me just watch (come on)
Don’t believe me just watch uh
Don’t believe me just watch
Don’t believe me just watch
Don’t believe me just watch
Don’t believe me just watch
Hey, hey, hey, oh
Stop, wait a minute
Fill my cup, put some liquor in it
Take a sip, sign a check
Julio, get the stretch
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Ride to Harlem, Hollywood
Jackson, Mississippi
If we show up, we gon’ show out
Smoother than a fresh dry Skippy
I’m too hot (hot damn)
Call the police and the fireman
I’m too hot (hot damn)
Make a dragon wanna retire man
I’m too hot (hot damn)
Say my name you know who I am
I’m too hot (hot damn)
Am I bad about that money
Break it down
Girls hit your hallelujah (whoo)
Girls hit your hallelujah (whoo)
Girls hit your hallelujah (whoo)
‘Cause uptown funk gon’ give it to you
‘Cause uptown funk gon’ give it to you
‘Cause uptown funk gon’ give it to you
Saturday night and we in the spot
Don’t believe me just watch (come on)
Uptown funk you up
Don’t believe me just watch
Uptown funk you up
Don’t believe me just watch
Don’t believe me just watch
Don’t believe me just watch
Don’t believe me just watch
Hey, hey, hey, oh
Before we leave
I’m a tell y’all a lil’ something
Uptown funk you up

Uptown funk you up uh
I said uptown funk you up
Uptown funk you up
Uptown funk you up
Uptown funk you up
Come on, dance, jump on it
If you sexy then ﬂaunt it
If you freaky then own it
Don’t brag about it, come show me
Come on, dance
Jump on it
If you sexy then ﬂaunt it
Well it’s Saturday night and we in the spot
Don’t believe me just watch come on!
Oh Uptown funk you up
Don’t believe me just watch

Oh Uptown funk you up
Don’t believe me just watch
Don’t believe me just watch
Don’t believe me just watch
Don’t believe me just watch
Hey, hey, hey, oh
Uptown (woo) funk you up (come on)
Uptown funk you up (say what?)
Uptown funk you up
Uptown funk you up (come on)
Uptown (woo) funk you up (come on)
Uptown funk you up (say what?)
Uptown funk you up
Uptown funk you up (come on)
Uptown (woo) funk you up (come on)
Uptown funk you up (say what?)
Uptown funk you up
Uptown funk you up (come on)
Uptown funk you up
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Uptown funk you up (say what?)
Uptown funk you up
Herhaling acapella
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WELKOM

IN HET

ZEEUWS MUSEUMCAFÉ
WIJ SERVEREN HEERLIJKE
KOFFIE, THEE, WIJN, BIER
TAARTEN, LUNCHES & SNACKS
OP HET MOOIE ABDIJPLEIN.

Vlasmarkt 45,
www.chocolatelover.nl

voor de (H)eerlijkste chocolade
Langeviele 65,
www.sjakies-snoepwinkel.nl

Voor de leukste Zeeuwse souvenirs.
Vlasmarkt 51,
www.chocolademuseum.nl

Het lekkerste museum van Nederland!
Met de aankopen uit deze winkels en het museum steun je het goede doel.

www.williewonkavilla.nl

