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Jaarverslag New life Choir Groningen 2019 

 
 
2019 was een mooie jaar waarin het koor stappen heeft gemaakt met vele optredens en 
hele mooie ervaringen. In dit verslag leest u onder andere over meerdere 
theatervoorstellingen van het koor en de tweede videoclip “mag ik dan bij jou”. 
 

Benefitconcert van New Life Choir Groningen 
 

  
 
We hebben benefietconcert gehouden op 27 jan 2019 in Christelijke Greformeerde 
Maranthakerk (CGK) gehouden en de gehele opbrengst a 1722,1 werd gedoneerd aan 
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stichting Groningen verwelkomt om Syrische vluchtelingen die in Libanon zijn verder te 
helpen. 

Videoclip mag ik dan bij jou 
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Na een intensieve periode van samenwerking met producer Nizar Tarek en filmmakers van 
Vidamir lag ons videoclip al klaar voor de primaire op 2 sep 2019 bij bijvrijdag in Groningen. 
Een bijzonder project waarin koorleden samen het hele concept hebben bedacht en het lied 
zelf vertaald, gemixt met een rap. Na de primaire ging onze videoclip viral op facebook 
pagina van vluchtelingen werk Nederland met maar liefst 1 milioen views en buitengewoon 
mooie reacties. Dat trok de aandacht van vele mediakanalen die ons videoclip verder 
brachten richting nog meer publiek. 
 
Videoclip mag ik dan bij jou is mede mogelijk gemaakt door: 

- Stichting Groningen verwelkomt 
- Stichting colourful het Hoogeland 

 

Theatervoorstelling “dagboek van…” 
 
Wat begon als idee in een telefoongesprek met eindregisseur en broertje van koorlid Samar 
Majd Mardo eindigde in een prachtige voorstelling. Persoonlijke verhalen uit de dagboeken 
van koorleden werden gecombineerd met Nederlandse en Arabische liederen. Onder leiding 
van koordirigent Rani Elias en eindregisseur Majd Mardo werd intensief gewerkt aan dit 
project. Eindresultaat: een uitverkochte zaal in het Grand Theatre in Groningen bij de 
primaire op 22 sep 2019. Het publiek, Nederlanders en Syriërs, was enorm geraakt door 
onze verhalen, dans en liederen. Het koor is buitengewoon trots op deze voorstelling die 
was geschreven door koorleden zelf. Komende jaren wil het koor deze voorstelling in 
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verschillende steden nog uitvoeren. In deze aftermovie krijg je een impressie van de 
voorstelling. 
https://youtu.be/jOq-ryIvILs 
 
Video gemaakt door Laars Boon 
https://www.lars-boon.nl/  
 
Dagboek van is mede mogelijk gemaakt door: 

- Prins Bernhard cultuurfonds 
- Kunstraad Groningen  
- Emmaplein foundation 
- Groningen verwelkomt 
- Wijdoenmee 

 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/jOq-ryIvILs
https://www.lars-boon.nl/
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Theatervoorstelling de immigrant 

 

In samenwerking met Fries Project Orkest  

Evaluatie door Lily lanser 

Al eeuwen zijn mensen op zoek naar een beter bestaan in een ander deel van de wereld, 
naar een plek waar ze beter kunnen gedijen. Drijfveren zijn vaak armoede, hongersnood en 
oorlogs- of natuurgeweld. Frans Vermeerssen en Lily Lanser hebben het thema migratie 
aangegrepen voor het realiseren van een voorstelling met muziek, film en dans.  

Inspiratiebronnen voor dit project zijn: de film ‘The Immigrant’ van Charlie Chaplin, de 
hedendaagse vluchtelingenstroom vanuit Syrië naar Europa en de verhuizing van paupers 
naar de Koloniën van Weldadigheid in Drenthe. Vermeerssen heeft voor dit project nieuwe 
muziek gecomponeerd, die 
wordt uitgevoerd door het 25-koppige Fries Project Orkest en het New Life Choir uit 
Groningen. Met deze muziek als uitgangspunt heeft Frits Boersma een montage gemaakt 
van historische filmbeelden van onder anderen de paupers, met daarbij filmopnamen van 
Urban dansers Thomas Krikken en Shara Maaskant. Roeli Walraven heeft (lied)teksten 
geschreven en meegeholpen met de realisatie van deze voorstelling. Het Fries Project Orkest 
hoopt dat deze productie een steun in de rug is voor al die mensen die huis en haard hebben 
moeten verlaten en voor diegenen die zich hun lot aantrekken.  
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De voorbereiding 
Voordat we met koor, orkest, dans en film aan de slag konden moesten bergen werk verzet 
worden.Componist Vermeerssen begon met de muziek te schrijven voor de gedeeltes van 
het programma waarbij gedanst zou worden. Datwas om te beginnen ruim 20 minuten 
muziek. Die ging in een zogeheten “mock up” (een met computersamples verklankte versie) 
naar de dansersThomas Krikken en Shara Maaskant van X Yusuf Boss. Die maakten de 
choreografieën, en vervolgens ging Frits Boersma met cameraman Arno Cupedo die dans op 
verschillende locaties filmen, en monteren. 
 
Toen was het zaak om het koor van muziek te voorzien. Roeli Walraven en Vermeerssen 
maakten in nauwe samenwerking de liederen. Soms was er eerst muziek, dan weer was er 
eersttekst, maar altijd werd over en weer bijgeschaafd. Al werkend kwam er zicht op het 
geheel, en werd het zaak één en ander in een overzichtelijke en begrijpelijke vorm te 
gietenin een 60 minuten durende voorstelling. De drie basis ingrediënten  (De koloniën, de 
Chaplin film en de actuele vluchtelingenstromen) moesten in een logisch kader in de 
voorstelling worden geplaatst. Roeli Walraven boog zich over de dramaturgie van het 
geheel, die uiteindelijk tot een evenwichtige maar ook spannende montage van muziek, 
tekst en film moest leiden. Er werd voortdurend gesleuteld aan zowel de muziek als de film 
tot we uiteindelijk tevreden waren over het resultaat.Koor en orkest gingen in eerste 
instantie los van elkaar de muziek instuderen. Het moment van de eerste gezamenlijke 
repetitie was voor alle deelnemers en makers een bijzondere gebeurtenis.We hebben 
contact gehad met de rechthebbende van film van Charlie Chaplin. Ze hebben officieel 
toestemming gegeven voor het kosteloos gebruik maken van de beelden van de film. 
 
De try out 
Op 2 november 2019 was het zover dat voor de eerste keer alles samenkwam: koor, orkest 
en film (waarin de dans een prominente rol speelt).Overdag werd gerepeteerd, en werd 
geluids-en beeldtechniek uitgeprobeerd.’s Avonds werd voor een select publiek van 50 mens 
een voorstelling gespeeld met alles erop en eraan.Het orkest in witte kleding (symbool van 
de vrede) en het koor in prachtig blauw en grijs.De reacties waren overweldigend: men was 
ontroerd, onder de indruk. 

De voorstellingen  
Op 10 november speelden we de première. Twee keer voor een uitverkochte grote zaal 
(2x350 man) van Neushoorn, tijdens het Noordelijk Film Festival, en als overgang naar 
Explore the North. Wederom was de zaal ontroerd en geraakt door het gebodene. Hierna 
volgden nog voorstellingen in Museum de Proefkolonie op 17 november 2019 (uitverkocht) 
en nog op 8 maart 2020 in de Lutherse Kerk te Groningen. 

Tenslotte 
We zijn bijzonder verheugd en ook trots dat we in onze opzet geslaagd zijn. Zowel alle 
medewerkers als het publiek zijn onder de indruk. De samenwerking met de Syrische 
vluchtelingen van het koor met de mensen van het orkest heeft tot meer begrip voor elkaar 
geleid. Mensen in het publiek hebben vooral ervaren dat we allemaal mensen zijn, en dat we 
allemaal warmte en liefde nodig hebben. 
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Overige optredens  
We hebben diverse optreden gegeven, hieronder leest u daarover. 
Optreden op 5 mei bij bevrijdingsfestival Assen  
 
Optreden op 12 mei bij museum Hevezate Mensinge in Roden 
 
Optreden op 19 mei met vrouwenkoor Coro Con Capri in de kerk van Woltersum 
 
Optreden in juni bij Hanzehogeschool Gr in Groningen 
 
Optreden in juni bij natuurbegraafplaats Eext in Eext  
  
Optreden op 20 juni in PKN Gastkerk Zuidhorn in Zuidhorn 
 
Optreden op 17 sep bij colourful event van colourful het Hoogeland in Winsum 
 

Studieweekend  
In juni 2019 heeft het koor voor het eerst studieweekend kunnen houden. Tijdens dit 
weekend liep het koor een muziekprogramma door met daarin de volgende elementen: 
 

1- Solfège-lessen 
2- Meerstemmige zangoefeningen 
3- Ademhalingsoefeningen 
4- Ritme oefeningen  
5- Schrijf onderdeel met daarin ruimte voor het vertalen van liederen en het schrijven 

van script voor voorstelling dagboek van 
6- Het leren van nieuwe liederen 

Het weekend was afgestolen met een jaarevaluatie waarin het afgelopen jaar door iedereen 
was geëvalueerd.  

 

 



  

 9 

 

 

 
 
 


	Benefitconcert van New Life Choir Groningen
	Videoclip mag ik dan bij jou
	Theatervoorstelling “dagboek van…”
	Theatervoorstelling de immigrant
	Overige optredens
	Studieweekend

