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Zangkwaliteit 

Een belangrijk doel van het koor komende jaren is om eigen zangkwaliteit te bevorderen. 
Onze dirigent en muziekcoach vervullen hierin een belangrijke rol. We oefenen 2 uur 
wekelijks onder hun begeleiding. Daarnaast houden we jaarlijks muzikale studieweekenden. 
Muzikale doelstellingen van het koor zijn: 

- Zuiver kunnen zingen door onder andere solfège-lessen te bieden. Het koor leert 
tijdens deze lessen muzieknoten te lezen en te zingen. Deze lessen worden wekelijks 
tijdens repetities gegeven en ook tijdens de jaarlijkse studie weekenden van het 
koor. 

- Meerstemmig kunnen zingen. Koor oefent wekelijks tijdens repetities met speciaal 
daarvoor bestemde oefeningen.  

- Meer als koor samen te kunnen zingen, dat individuele stemmen beter mengen met 
elkaar. 

- De aanwezige talenten bij koorleden steeds stimuleren. 

Eigen repertoire  

We willen graag eigen liederen, rap, gedichten blijven schrijven die onze boodschap 
ondersteunen. We gaan door met het mixen van liederen tussen talen en met het vertalen 
van liederen om zo de verbinding te blijven benadrukken tussen culturen en de schoonheid 
van onbekende muzieksoorten te laten horen.  

Eigen theatervoorstellingen 

We willen graag meerdere theatervoorstellingen schrijven en uitvoeren die ons boodschap 
stimuleren. Thema’s die we aangrijpen zijn: vluchten, thuiskomen, integratie, relaties, 
cultuurverschillen etc. We geven deze voorstellingen graag in theaters binnen en buiten de 
provincie Groningen. 

Videoclips 

We willen eigen videoclips maken van liederen die onze boodschap stimuleren. We mixen 
daarin graag talen om zo de verbinding te benadrukken.  



Concerten  

We gaan met name concerten organiseren binnen de regio maar ook buiten de provincie 
Groningen en we blijven afkomen op uitnodigingen van evenementen om daar op te treden 
zoals bij bevrijdingsfestivals. We werken ook graag aan muziekprojecten vanuit andere 
organisatie sof andere koren die passen bij onze thema’s. We willen ook opzoek gaan naar 
kanalen om te kunnen meewerken aan activiteiten die integratie bevorderen van 
vluchtelingen in de samenleving.  

Media  

We zouden graag willen samenwerken met meer organisaties vanuit de media om onze 
boodschap beter te kunnen promoten. Hierbij kan je denken aan activiteiten als interviews, 
videoclips, tv, workshops, lezingen en radio opnames.  

Inspiratiebron  

We willen graag met het koor een inspiratiebron zijn voor elkaar maar ook voor de 
samenleving. We delen graag onze successen op het gebied van integratie met elkaar. Dit 
doen we tijdens de repetities en tijdens studieweekenden. We delen ons verhalen ook graag 
ter inspiratie met ons publiek tijdens onze optredens. Ons publiek bestaat uit nieuwe 
Nederlanders en Nederlanders.  

 
 


	Zangkwaliteit
	Eigen repertoire
	Eigen theatervoorstellingen
	Videoclips
	Concerten
	Media
	Inspiratiebron

