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Allereerst:  
Wat fijn dat we er nog steeds zijn na dit bizarre jaar, beheerst door lockdowns, 
plannen, opnieuw plannen, omdenken en waar we in oplossingen uitvoerden. 
 
Kleynkoor 
Nadat een aantal online lessen workshops ( oa door Lotte Pierik oud koorlid) 
organiseerden we  juni een workshop social media. 
We namen afscheid van Géke van Piekeren als vaste kracht bij het koor omdat ze 
naar Spanje verhuisde. 
In het nieuwe lesseizoen vond op 12 september een workshop dag plaats met zang 
en dans. 
Gelukkig eindelijk live, gevolgd door een aantal succesvolle pop-up optredens op 
straat. 
Na meer dan een half jaar stilstand konden we in september eindelijk weer volop 
repeteren! 
We genoten ervan, smeerden onze kelen en werkten aan prachtig nieuw en oud 
repertoire richting de kerstperiode: Carols bij Kaarslicht. 
 
 

 
hieronder de aftermovie 
https://youtu.be/7kUKIE6TeFQ  
 
Ontdekkingen naast zingen: 
Leerlingen met andere passies kunnen kijken waar ze zich kunnen inzetten voor het 
koor. 
Onze zanger Juul van Tol heeft naast zingen filmen en editen als grote passie. 
Fijn dat hij de kans krijgt om onze stappen in beeld te vatten. 
 
Vanaf dit najaar is Chantal van der Klugt officieel assistent artistiek leider en de 
overgang naar deze samenwerking voelt als een vanzelfsprekend en dierbaar 
vervolg op alle jaren hiervoor. 
Michiel Barendse is nog steeds onze vaste pianist tijdens de repetities. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
KinderKleynkoor 
Op 25 oktober zijn we gestart met het kinderkoor : “Kerst vier je Samen”. De 
leerlingen van het kinderkoor hebben hard gewerkt aan kerstrepertoire. 
Toen bleek dat de kinderkerstwandeling geen doorgang kon vinden hebben we met 
elkaar een film gemaakt op Landgoed Calorama. 
Deze film kwam op kerstavond, 24 december 2021 uit. 
 

 
https://youtu.be/U7mxzcLg144  
de film werd gemaakt door Nik van Beelen 
 
Op 18 december hebben we een alternatieve mini carols georganiseerd en namen 
we afscheid van 5 trouwe koorleden: Quincy, Eefje, Jessica, Sara, Frederique. 
Een belangrijk moment voor hen en dierbaar om de traditie van goed afscheid 
nemen toch met zorg te hebben georganiseerd. 
 

 
Zanger Juul maakt voor ons weer een hele leuke aftermovie: 
https://youtu.be/-xhtJ0OhbMA  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinder – én Kleynkoor 
Wij waren gevraagd wederom medewerking te verlenen aan de eerste kerstdag 
viering op de tv net als een aantal jaren geleden. 
De opnames hiervan zouden plaatsvinden in Amersfoort maar ook deze werden 
afgezegd. 
 
Anders 
Een aantal kinderen en jongeren deden deze zomer mee in het KunstKlank project 
DE NIEUWE WERELD. 
Ze zongen en speelden in twee locatievoorstellingen: 1,2,3….10, wie weg is blijft 
gezien, de familievoorstelling. 
de aftermovie is gemaakt door marieke van der lippe 
https://youtu.be/rETMR3eDM8Y  
En in Fümms een absurdistische voorstelling gebaseerd op de Uhrsonate van Kurt 
Swieters. 
In het najaar zongen solisten van Kleynkoor in de prachtige muzikale voorstelling ‘ 
voor de slaap’ bij stichting Kunstklank 
de aftermovie werd gemaakt door Marieke van der Lippe 
https://youtu.be/Qdy7Uowhf2Q  
 
Hier link naar het jaaroverzicht van Kunstklank  
https://youtu.be/UUOxPPBOtRk  
 
 
Vrienden van Kleynkoor Academy 
Kleynkoor mag rekenen op een trouw aantal vrienden en (bedrijfs)sponsoren. 
We zijn dankbaar dat zij ons trouw zijn gebleven in een jaar dat we zo weinig 
zichtbaar konden zijn. 
We zijn altijd op zoek naar nieuwe Vrienden en sponsoren.  
In deze tijden zeker, nu het ledenaantal is verminderd en het lastig is nieuwe leden te 
werven zonder uit te mogen voeren. 
  
Ondanks deze lastige tijd kijken we positief terug op 2021 en hopen dat we dan weer 
kunnen repeteren en nieuwe leden verwelkomen. 
En…..iedereen zonder beperkende maatregelen bij een volgend optreden te mogen 
ontmoeten! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleynkoor Academy organisatie 
Artistieke en muzikale leiding: herma van Piekeren 
Assistent artistieke leiding en dirigent: Chantal van der Klugt  
Repetitor piano: Michiel Barendse 
Kleynkoor ‘ achter de schermen’ 
Secretariaat: Monique heijkamp 
Vertrouwenspersoon/organisatie kinderkoor: Loes Latten 
Tickets en assistentie pr: Sylvia an Stijn 
 
Het overkoepelend bestuur bestaat uit: 
Voorzitter: Anne Cor Groeneveld 
Secretaris: Theo van Duin 
Penningmeester: Hans van der Hoeven 
 
Beschermvrouw en bevriend kunstenares: Maja van hall 
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