zoekt versterking
De sfeer binnen het kinderkoor is heel
ontspannen, vriendschappelijk en
iedereen wordt in zijn waarde gelaten.
Kortom, kinderkoor de Gouden
Appeltjes is een gezellig koor waar
iedereen welkom is.
De Gouden Appeltjes hebben altijd
ruimte voor meer zangliefhebbers, want
de repetitieruimte is groot genoeg voor
meer leden. Jongens en meisjes vanaf
groep 4 van de basisschool, zijn van
harte welkom om een plaatsje in het
koor in te nemen.

Kinderkoor de Gouden Appeltjes
E-mail:

canoy@onsmail.nl

Instagram:

@gouden_appeltjes

www.facebook.com/GoudenAppeltjes

Kinderkoor
de Gouden Appeltjes
zoekt versterking…

http://www.odulphusvanbrabant.nl/sintodulphus/koren/gouden-appeltjes/

We vragen géén contributie.

Kinderkoor de Gouden
Appeltjes
zoekt versterking!

Wie zijn we?

Wanneer zingen we?

Repertoire

Kinderkoor De Gouden Appeltjes is een
gezellige groep meisjes en jongens die
samen bekende nummers zingen, zowel
binnen als buiten de kerk.

We repeteren elke dinsdag van 18.30u
tot 19.30u in de Odulphuskerk,
Hoofdstraat 35 in Best.

We zingen liedjes tijdens de
gezinsvieringen voor o.a. SintMaarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen en
de 1e communie. Hierbij kiezen we
samen ook liedjes uit de top 40 of uit
musicals /films en kinderen voor
kinderen. Voorbeelden: Mag ik dan bij
jou, Pak maar mijn hand, Samen voor
altijd, Samen zijn, Denk niet wit denk
niet zwart etc.

Dit jaar bestaan wij 25 jaar. Het koortje is
opgericht door de zussen Ria en
Jacqueline van Zeelst. Wij zijn een
enthousiaste koor en verzorgen al jaren
de muziek bij de gezinsvieringen,
communie-en vormselvieringen in de
Oldulphuskerk en tegenwoordig ook de
Antoniuskerk.
Ons koortje staat onder muzikale
begeleiding van Marie Annick Canoy
(dirigente), Anne Knapen en Karen
Veeneman aangevuld door Corine
Bijnen in de organisatie.
Kinderkoor de Gouden Appeltjes is
verbonden aan de parochie, maar
om erbij te komen maakt het geen
verschil of je wel of niet gelovig of
kerkelijk bent.

Optredens
Oefenen is leuk, maar optreden nog
leuker! We treden regelmatig op tijdens
de gezinsvieringen in de kerk, maar ook
op andere plaatsen. Jaarlijks openen
we de kerststalroute op de Vleut, we
treden op voor het Tridium en doen
mee aan de Odulphusprosessie. Samen
met projectkoor Soll hebben we dit jaar
The Passion gezongen met maar liefst
140 koorleden. Een fantastische
ervaring. We treden ook op voor het
M.O.B. en het piano event
georganiseerd door Olga van der
Penne.

Activiteiten
Jaarlijks hebben we een gezellig
kooruitje, in de maand december
organiseren we onderling een surprise
en we mogen o.a. meedoen aan de
activiteiten bij de naviering van de 1e
communie.

Meedoen?
Wil je meer informatie of heb je interesse
in ons kinderkoor? Stuur dan een mail
naar: canoy@onsmail.nl.

