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Welkom bij de tiende jaargang van BALK Festival West, het regionale festival van BALK voor alle koren en vocale 

groepen ten westen van Utrecht. Op een nieuwe locatie in Noordwijk, in de prachtige zalen van ‘De Muze’, het 

cultureel centrum van de gemeente Noordwijk.  De formule van BALK Festival West is nog steeds dezelfde. Elke 

groep treedt twee keer op met een programma van 20 minuten. De  ‘dapperste’ groep gaat vanavond met de 

Dappere Dodo naar huis, het mooie, unieke wisselbeeldje. Wie dat wordt bepaalt een deskundige vakjury. De twee 

groepen die genomineerd zijn voor de Dappere Dodo plus de drie publieksvoorkeuren treden vanavond in het 

finaleblok nog een keer op.  

We hopen dat het weer een gezellige dag wordt. Mail ons je ervaringen naar balkfestivalwest@gmail.com. Daar 

doen we volgend jaar ons voordeel mee. Wil je volgend jaar meehelpen met de organisatie van dit festival dan 

graag! Genoeg te doen, leuk werk.  

Het team van BALK Festival West 2015 

Henriette de Bruijn, Annemarie Klut, Herman Klut, Peter Klut en Marcelle Immerzeel (BALK secretariaat). 

Dappere Dodo 

De Dappere-Dodo prijs is bestemd voor de groep die zich op dit festival het meest dapper toont. Dat dappere kan 
in elk aspect zitten: een speciaal lied, een gedurfde regie, humor, een eigen arrangement, een eigen tekst, 

bijzondere kleding, een groep die het publiek weet te grijpen, noem maar op.  

De prijs is bedacht om alle deelnemende groepen uit te dagen iets bijzonders te laten zien. Zo kan BALK Festival 

West een podium bieden voor iedereen en als ontmoetingsplaats dienen.  

Voor de DD-prijs worden in totaal drie groepen genomineerd die elk in het finaleblok zullen optreden. Na dit 
optreden beslist de jury wie er met de DD vandoor gaat. Dat is geen gemakkelijke opdracht omdat het dappere in 

verschillende aspecten kan zitten. We zijn dan ook benieuwd wie het gaat worden. 

De onderstaande groepen hebben de Dappere Dodo de afgelopen jaren gewonnen: 

2013 – Vocal Group Lava 

2012 – Provoxative  

2010 – Vocal Energy 

2009 – Brothers-4-Tune 

2008 – Les Elles 

2007 – Quintessa 

2006 – 9 AM 

2005 – Next 

De DD jury 2015 zal bestaan uit: Nicoline Snaas, Herma van Piekeren, Gerard van Amstel en Sjoerd Jansen. Elders 

in dit programmaboekje stellen ze zich voor.  

(in 2011 en 2014 was er geen BALK Festival West) 

Welkom 

Theater “De Muze” Wantveld 2, Noordwijk 

Presentatie 

De presentatie van het festival is in handen van vocal group Lava de Dappere Dodo winnaars van 2013. Verderop 

in dit boekje stellen ze zich voor! 
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BROTHERS-4-TUNE (Castricum)       www.brothers4tune.com  

The Amsterdam Vocals    http://amsterdamvocals.nl/ 

The Amsterdam Vocals is een jonge, enthousiaste en 
ambitieuze a-capella vocalgroup onder leiding van David 
de Geus. Met het doel om a-capella koormuziek onder de 
aandacht van een zo groot mogelijk publiek te brengen en 

dat op het hoogst haalbare niveau van amateurs. 

The Amsterdam Vocals zingen popliedjes uit alle hoeken, 

van nieuwe dancehits tot klassiekers. 

The Amsterdam Vocals staan graag op het podium. Dat 
houdt de groep scherp en gemotiveerd. Voor het koor is de 
beleving van de muziek het allerbelangrijkste. Ze werkt 
daarom ook graag samen met een jonge, zeer creatieve 

regisseur. 

Strong   London grammar  Marieke van Diepen 

Don't you worry child Swedish house maffia Wright 

God only knows  Brian Wilson en Mike Love Tomas Bergquist 

Stay   Rihanna   Wright 

Pompeii   Bastille   Wright 

On top of the world Imagine dragons  David de Geus 

Het is 25 jaar geleden dat de Brothers voor het eerst bij elkaar kwamen voor de eerste 
repetitie. Eerst werd er alleen maar gerepeteerd, maar na wat voorzichtige stapjes in 
de a capella en Barbershopwereld kreeg de groep de smaak te pakken. De groep 
begon onder de naam Brothershop, maar toen bleek dat Barbershop toch wat te 
beperkt was voor de groep, wijzigde dat later in Brothers-4-Tune, verwijzend naar de 
Broertjes die in de groep zongen en het aantal zangers. Kort daarop stopte één van 

broers waarop er twee nieuwe zangers werden aangetrokken.  

De naam hebben we toen maar niet meer gewijzigd, want we waren inmiddels berucht 
onder de B4T naam en met ons motto “A capella is fun”. Zowel de naam als het motto 

gaan we na 25 jaar niet meer wijzigen. 

Kees, Peter, Erik, Ed en Herman gaan er vandaag weer een feestje van maken. Dat 
alles als voorbereiding op het officiele jubileum wat op 14 november gevierd gaat 

worden in het Witte Theater in IJmuiden. Houd onze website in de gaten! 

Niets dan dit  Blǿf  Jetse Bremer 

Dochers   Marco Borsato Jetse Bremer 

Stars on 45  Diverse Beatles Jetse Bremer 

Niemand zoals jij  Wise Guys Dän Dickopf / Peter Klut 

Veilig achterop  Paul van Vliet Jetse Bremer 

Kabalis   Jurk  Jetse Bremer 
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CIGALE (Velsen)            www.cigalevelsen.nl 

Jazzy a capella en close harmony is in goede handen bij dit fraai 
klinkende dubbelkwartet Cigale uit Velsen. Vanaf de start, in 1981 
onder leiding van Han Bruinenberg uitgegroeid tot een topper in de 
Nederlandse koorwereld. En vanaf januari 2014 onder leiding van 
aanstormend talent Sjoerd Jansen. 
Met een uiteenlopend repertoire hebben deze  zangers een 
programma opgebouwd dat overal enthousiast door het publiek is 

ontvangen.  

Een recente wisseling in bezetting bood de groep de uitdaging de   
‘Cigale’ klank in korte tijd weer neer te zetten. Dit eerste optreden 

in de huidige samenstelling zal aantonen of dit gelukt is.  

CANTAR (Katwijk)  http://kinderkoorkatwijk.webklik.nl/

 Het Katwijks jeugdkoor “Cantar” van de gemeentelijke muziekschool Katwijk bestaat uit 12 
meiden tussen de 11 en 18 jaar. Het koor is ontstaan uit het kinderkoor omdat de meiden te 

oud werden voor het kinderkoor en er de behoefte was om door te gaan met zingen.  

In 2010  kregen wij een tweede prijs op het Europees Festival voor de jeugd in Neerpelt en 
behaalden wij de derde prijs op het Nederlands Korenfestival in Musis Sacrem in Arnhem. In 
2008 zongen wij mee in de opera Attima van Constant van de Wall in de Koninklijke 
Schouwburg en in 2011 werkten wij mee aan de opera Hans en Grietje van Humperdinck, 
eveneens in de Koninklijke Schouwburg. In 2014 hadden wij een finaleplek op het Nederlands 

Korenfestival. 

Verder geven we regelmatig concertjes in zorginstellingen, zingen we op muziekschooluitvoeringen en zingen we als gastkoor bij andere 

koren. 

Anke Bottema heeft harp gestudeerd aan het Utrechts Conservatorium bij Erika Waardenburg. In 1985 behaalde zij het 
docentendiploma en in het jaar daarop het diploma Uitvoerend Musicus. Onder de artiestennaam Anke Anderson werkte zij mee aan 
aan tal van cd-opnamen. Antal Sporck (1981) won de tweede prijs bij het prestigieuze Orléans Internationaal Pianoconcours, alsmede 
de Chevillion-Bonnaud prijs voor zijn 5 Preludes en de André Boucourechliev prijs. In 2008 speelde hij tien solorecitals in de grotere 
zalen van Nederland in de serie Het Debuut. Ook is hij veelvuldig actief in de kamermuziek.  

The Rose   Amanda McBroom   Kirby Shaw 

When I close my eyes  Jim Papoulis 

Fields of Gold   Sting       Carsten Gerlitz 

Chorale sol-fa   Karl Jenkins 

Diamonds are a girls best friend        Julie Styne      Carsten Gerlitz 

I’m a Tain  Albert Hammond  Peter Knight 

Words   Real Group  

That man  Caro Emerald  Jetse Bremer 

Run to You  Pentatonix 

The Battle Of Jericho Traditional Spiritual.  Moses Hogan 

Begeleiding: 

Harp Anke Bottema 

Cello Mellissa Vooijs 
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LEEUWENHART (Utrecht)       www.koorleeuwenhart.nl 

Leeuwenhart in tien jaar niet te temmen!  
 
Leeuwenhart weet al tien jaar haar publiek te boeien en te binden met 
vocale passie, puurheid en beleving. In het Nederlands, want het is 
tenslotte de taal waarin we spreken, denken en onze gevoelens delen. 
 
Ons tienjarig jubileum is niet onopgemerkt voorbij gegaan: 19 april vierden 
we dit met onze trouwste fans en oud leden. Met workshops van oprichter 
Tijs Krammer en dirigent Jetse Bremer.  
 
Leeuwenhart zoekt nog meer diepte: ben of ken jij een alt of bas (bariton) 
met soepele stem, goede intonatie en prettige podiumuitstraling? Kom 
luisteren en leg contact! 
(alle arrangementen door Jetse Bremer) 

JUICE is een vocal band van 3 mannen en 3 vrouwen uit Utrecht, 
maar ook uit Amsterdam, Diemen, Hilversum en Vianen. Voorheen 
Rhythm & Juice, nu met twee mensen minder, dus ‘Rhythm’ en ‘&’ zijn 

eraf gevallen. 

Nieuwe groep, nieuw repertoire, nieuwe look! 

Muzikaal leider en tenor is Tobias Jeger, andere leden maken teksten, 
arrangeren, of doen regie. Op die manier zetten we elke song naar 
onze eigen hand en maken er een feestje van, voor onszelf en voor 
het publiek. We zingen pop, jazz en Nederlandstalige kleinkunst. 

Verder niet zo moeilijk doen.  

O ja, we zingen ‘plugged’. Hans is onze geluidsman. 

Blok 1 (Grote zaal) 

Tuxedo Junction  Glenn Miller   Tobi Jeger 

Brothers in arms Dire Straights Club for 5, transcriptie  

    Tobi Jeger 

Bolero   Ravel  Tobi Jeger 

Uptown Funk Ronson/ Mars Tobi Jeger 

Zou zo graag  Jurk!  D. van Ven,   

     J. vKoningsbrugge 

Winterhart  E. Groenenberg  

Altijd nog een bas  Meghan Trainor K. Kadish, M. Godrie 

Appels op de tafelsprei Toon Hermans T. Hermans 

Nog een glas wodka Stef Bos S Bos 

JUICE (Utrecht)             www.rhythmjuice.nl  

Blok 2 (Kleine zaal) 

So what’s new   J. Pisano M.  Hoek, adapt. T. Hessels 

Uptown Funk Ronson/ Mars Tobi Jeger 

Brothers in arms Dire Straights Club for 5, transcriptie  

    Tobi Jeger 

Bolero  Ravel  Tobi Jeger 

De jongen van de slager A. Carlos Jobim 

Fantastig toch  Eva de Roovere  

Troeteleendje  Muppet show J. Moss 

Oceaan   Racoon  B. vdWeide, 

     W.H. van Welle 

Red mij niet  M. vRoozendaal  
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Ms. JONES (Den Haag)        msjones2500@gmail.com  

Ms Jones is een vrouwenkoor opgericht in januari 2014 door een 
enthousiaste groep zangeressen. Het doel: zingen op hoog niveau, veel 
plezier en regelmatig uitdaging en vernieuwing. Onder leiding van 
Gertrude van Everdingen bouwt Ms Jones aan een eigen repertoire: een 
mix van close harmony, lichte jazz en pop. De samenwerkingbevalt zo 
goed dat  Ms Jones het aandurft een debuut te maken op het BALK 
Festival West.  
 
De nummers die wij op 20 juni ten gehore zullen brengen: De 1e 3 
nummers horen bij beide sets, aangevuld voor de 1e set door “Sweet 
Goodbyes” en voor de 2e set door “Kiss from a Rose”. 
 
Chasing Cars 
“Chasing Cars” is een voor een Grammy Award genomineerd nummer van de alternatieve-rockgroep Snow Patrol en hun grootste 
single tot op heden. Het verkreeg grote populariteit nadat het verscheen in een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Grey's 
Anatomy. Ms Jones voert dit nummer a capella uit in een vierstemmig arrangement van Gitika Partington. 
 
Sweet Dreams 
"Sweet Dreams (Are Made of This)" is een nummer geschreven en uitgevoerd door de  Britse new wave band Eurythmics (Annie 
Lennox en David A. Stewart). Het kwam uit als single in 1983 en was een van hun grootste hits. Ms Jones voert dit nummer a capella 
uit in een vierstemmig arrangement van Deke Sharon. 
 
I Love you more   
“I Love you more” is de tweede single van de Nederlandse band Racoon succes album “Another day”. Het nummer werd 
in 2005 uitgebracht als single en behaalde langzaamaan een aantal hoge posities in de Nederlandse Top 40. Ms Jones voert dit uit in 
een arrangement van Jetse Bremer met pianobegeleiding. 
 
Sweet Goodbyes 
“Sweet Goodbyes” is de laatste single van de Nederlandse band Krezip. Het nummer werd uitgegeven een aantal maanden nadat de 
band aangegeven had uit elkaar te gaan om zich te richten op een solocarrière. Ms Jones voert dit uit in een arrangement van Jetse 
Bremer met pianobegeleiding. 
 
Kiss from a Rose  
“Kiss from a Rose” werd uitgebracht als single in 1994. Bij een nieuwe release in 1995, werd het opgenomen in de Batman 
Forever film soundtrack, Tijdens de 1996 Grammy Awards won het nummer awards voor Record of the Year, Song of the Year, 
en Best Male Pop Vocal Performance. Ms Jones voert dit uit in een a capella arrangement van Jetse Bremer. 

MOOD (Tilburg)       www.kwartetmood.nl  

MOOD is een sprankelend a capella vrouwen kwartet uit Tilburg en omgeving. 
MOOD staat voor vier vrouwen die voor elke MOOD, dus voor elke stemming een 
passend lied kunnen brengen. In 2007 zijn ze voor het eerst bij elkaar gekomen en 
sindsdien delen ze het enthousiasme en de liefde voor het samen zingen. 
Bovendien zijn ze alle vier altijd in voor een vrolijke noot wat ze dan ook graag 
uitstralen. Ze brengen door middel van eigen interpretaties en teksten hun eigen 
MOOD in de songs. Elk optreden is voorzien van een vrouwelijke touch en laat 

niets aan de verbeelding over.  

Shop shop song  Shoop shoop song Cher Niclas Kaser 

Banger hart  Rob de Nijs  Jetse Bremer 

Yesterday  Beatles   R. Graig 

I'm still standing  Elton John  Don Henken 

Can’t by me love  Beatles   Tom Gentry 

The Kazoo Koncerto Mary Donnelly  Tom Gentry 

Foto: Digital basement  Reza Lesteluhu  
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Popkoor Leut en Deudelijk (Zaandam)     www.leutendeudelijk.nl  

Popkoor Leut en Deudelijk is al meer dan 13 jaar 
een begrip in Zaandam en omstreken. Onder de 
muzikale leiding van dirigente Jolanda van Boxtel 
brengen 25 enthousiaste vrouwen een breed en 
meerstemmig repertoire aan Engels- en Nederlands-
talige popsongs ten gehore, variërend van rock tot 
soul en van disco tot ballads, voornamelijk met eigen 
arrangementen van de dirigente.  
 
Leut en Deudelijk is een koor met passie.  
Passie voor muziek, voor zang en voor elkaar.  
Dit komt vooral tot uiting tijdens optredens, waarbij 
naast veel zangplezier ook aandacht is voor regie.  

Popkoor BinnensteBuiten (Almere) www.popkoorbinnenstebuiten.nl  

Popkoor BinnensteBuiten is een fris, 
dynamisch en een tikje theatraal koor. Het 
repertoire bestaat uit recente popsongs die 
met veel gevoel en overtuiging worden 
gepresenteerd. BinnensteBuiten heeft een 
jaar vol veranderingen achter de rug. De 
belangrijkste verandering is wel dat het koor 
een nieuwe artistieke leider heeft mogen 
verwelkomen. Na het terugtreden van Jetse 
Bremer die het koor sinds de oprichting 
muzikaal heeft begeleid is er eind 2014 een nieuwe dirigent aangetrokken. Mark Hilgenkamp is een jonge, enthousiaste man die het 

ambitieuze popkoor naar nieuwe hoogtepunten gaat begeleiden. Hiervoor hanteert hij een heel frisse en eigentijdse aanpak.  

Ben je benieuwd naar alle ontwikkelingen van BinnensteBuiten of wil je een van de shows bijwonen, houd dan de website in de gaten 

of "like" onze Facebookpagina. 

Zonnestralen   Acda & de Munnik en David Middelhoff  Jetse Bremer 

All of me   John Legend,  John Stephens, Toby Gad Mark Hilgenkamp 

All about the bass  M. Trainor, Kadish    Dorien Landtsheer 

Wat is mijn hart   H. Kooreneef, J. Ewbank   Jetse Bremmer 

of  

Toen ik je zag   J.W. Rozenboom    Jetse Bremmer 

Le freak   Chic  

Lost    Anouk Teeuwe 

Fire    Pointer Sisters 

Love you more   Racoon 

A little less conversation Elvis Presley 

Arrangementen: Jolanda van Boxtel.  

Jolanda van Boxtel 
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SOLID (Harlingen)       www.solidharlingen.nl 

Solid, meer dan zomaar een groep zingende vrouwen! 
Solid is een enthousiaste groep van zestien vrouwen die 
onder leiding van dirigent Gert-Jan Hoekstra iedere week 
in Harlingen bij elkaar komen om te zingen. Naast dirigent 
is Gert-Jan ook onze pianist en arrangeur van diverse 
stukken. De kwaliteit van onze muziek en het plezier in 
het zingen staan bij Solid voorop.  
 
Ons repertoire is modern en divers. Van ballads tot snelle 
nummers, van gevoelig tot grappig, we zingen het 
allemaal. Ook aan diversiteit in talen ontbreekt het niet: 
Frans, Zweeds, Engels, Nederlands, Fries – u kunt het 
allemaal tegenkomen tijdens een concert van Solid.  

QUINTESSA (Utrecht e.o.)    www.quintessa.nl 

Voor Quintessa is BALK West altijd weer een 
feestje. En een fijne stok achter de deur om 
nummers echt podiumklaar te hebben! Of dat 
lukt is altijd weer de vraag, want de discussie 
over welke kleding we aantrekken neemt een 

hoop repetitietijd in beslag.  

En als dat nieuwe nummer er in zit, hoe gaan 

we dan staan?  

En kan dit lied niet beter voor dat lied, of toch 

andersom?   

Of alles gelukt is ziet en hoort u vandaag. Wij 

zijn ook heel benieuwd! 

In nader te bepalen volgorde: 

Run to you  Pentatonix   K.Olusla, A.Kaplan, S.Hoying, M.Grassi, K.Maldonado B.Bram  M. Godrie 

Ken je mij  Trijntje Oosterhuis    Jetse Bremer 

Mag ik dan bij jou  Claudia de Breij   Tijs Krammer 

Zwaar leven  Brigitte Kaandorp  Miriam Godrie 

Wicked   Laura Janssen   Jetse Bremer 

Los pajaros perdidos  Astor Piazzolla Lizzy Kean 

Brazen Weep   Skunk Anansie  Don Henken 

Empire state of mind  Alicia Keys  Jetse Bremer 

Wicked World  Laura Jansen  Jetse Bremer 

L’oiseau et l’enfant  Marie Myriam  Gert-Jan Hoekstra 

No Mercy Racoon  Hans Reintjes 

Wa’t ik bin De Kast   Gert-Jan Hoekstra 

The Netherlands  Div. artiesten   Gert-Jan Hoekstra         

12 points! (songfestival medley)  
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SONAR (Amsterdam)         www.vocalgroupsonar.nl 

SONAR is een nieuwe female vocal group uit Amsterdam. Wij 
zingen pop van alle tijden, met hier en daar een uitstapje naar 
andere stijlen, altijd in eigentijdse groovy arrangementen. Vier- of 
vijfstemmig, Sting, Bobby McFerrin, of Claudia de Breij, we doen 

het allemaal.  

De groep staat onder leiding van dirigent Mark Hilgenkamp.  

Vocal Group KWASI KLOOS (Den Haag)        www.kwasikloos.nl  

Kwasi Kloos is een Haagse vocal group van een kleine 20 
enthousiaste mannen en vrouwen, verdeeld over de 
stemgroepen sopranen, mezzo's, alten, tenoren en bassen. 
Wij zingen een afwisselend en uitdagend repertoire, 

grotendeels bestaande uit 4- of meerstemmige lichte muziek. 

Onder leiding van dirigent George Overmeire zingt Kwasi 
Kloos a capella of met pianobegeleiding. Onze presentatie 
zorgt mede voor de dynamiek in ons optreden: vrolijk 
swingend, ingetogen ontroerend, maar altijd verrassend en 

veelzijdig. 

Begin juni waren onze jaarconcerten, waar we een geheel 
Nederlandstalig programma hebben gezongen en 
gepresenteerd. Van liedjes uit de goede oude tijd tot liedjes uit 

de 21e eeuw. 

Use it for good   Fallulah      Malene Rigtrup 

Suddenly I see    K. Tunstall     Jetse Bremer 

Mag ik dan bij jou    Claudia de Breij     Jetse Bremer (zetting Mark Hilgenkamp) 

Fantastig    Eva de Roovere/Wim de Wilde    Jetse Bremer 

Safe and Sound    Eveline Vroonland     Tijs Krammer / Mark Hilgenkamp 

 

Foxtrot - De dertiger jaren  H. Bannink / Annie M.G. Schmidt  George Overmeire 

1948    R. O'Sullivan / K. van Kooten/ W. de Bie George Overmeire 

Over de muur   Leon Smit / Harry Jekkers   Jetse Bremer 

Sinds een dag of twee  Hennie Vrienten    Jetse Bremer 

Stil in mij   S. Assorgia / M. Buitenhuis   Tijs Krammer 
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Vocal Group NEXT (Bussum)           www.acapella-next.nl 

Vocalgroup Next bestaat uit vijf enthousiaste vrouwen die met 
veel plezier a capella zingen. De groep is opgericht in 2000 en 
bestaat uit Angela Leijdekkers, Anja Lam, Lieke Heerschop, 
Marjolein van Dijl en Sonja van Eif. In 2005 won Next de 

Dappere Dodo op het BALK Festival West. 

Het repertoire is een mengelmoes van lichte muziek: 
popnummers, wereldmuziek, cabaretachtige liedjes, soms licht 
klassiek, van alles wat. De muzikale leiding ligt om beurten bij 
de leden van Next zelf; de meeste liedjes zijn arrangementen 
van professionele arrangeurs, maar er wordt ook zelf 
gearrangeerd om de liedjes zo goed mogelijk op de stemmen 

van Next te laten aansluiten. 

 

De Drie Maagdekens     Laïs 

Koeien   B. Kaandorp & P. Moorer   A. Leijdekkers 

Een Kleine Ingreep Martine Bijl & Mip van der Heide  A. Lam 

Baba Yetu   (het ‘Onze Vader’ in Swahili) 

Coming Around  Simon Webbe    Frances Dekker / Bewerking A. Leijdekkers 

ZWINGIN (Utrecht)                        www.zwingin.nl  

Zwingin Close Harmony Koor uit Utrecht is een koor 

dat bestaat uit gemiddeld 24 jonge, ambitieuze en 

gezellige mensen. Wij zingen close harmony 

nummers in vier, vijf of zes-stemmige 

arrangementen, allen gearrangeerd door onze 

bevlogen dirigent en componist Martin Rudolph. Het 

zijn swing, jazz, bossa, blues, soul en soms ook 

musical en gospel nummers die altijd s(z)wingen! Als 

je naar ons komt kijken dan hoor je goede muziek en 

zie je wat voor een plezier muziek je kan brengen! 

En weet je? Wij kunnen nog mannen gebruiken bij 

Zwingin! Meld je aan bij zwingin.nl en we zien je 

graag! 

Asimbonanga   Johnny Clegg   

Hit the Road Jack   Ray Charles  

Drown in my own tears  Henry Glover as sung by Ray Charles 

Autumn leaves   Jaques Prévert / Joseph Kosma 

My favourite things  R. Rodgers / L.Hart / M.Davis 

Seasons of Love   Jonathan Larson  

Alle arrangementen door Martin Rudolph  
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De presentatoren: Vocal Group Lava     (www.vocalgrouplava.nl) 

Het prille begin … Na een voorzichtige start in een kleine samenstelling breidde de groep zich geleidelijk uit naar acht vrouwen.  

De huiskamer werd te klein en verruild voor een royale repetitieruimte waar we letterlijk meer armslag hadden en meer volume 

konden maken.  

 

Sinds mei 2012 zijn wij: Vocal Group Lava ! 

 

"Lava...waarom heten jullie zo? Hebben jullie iets met vulkanen?" Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld.  

Lava is niet 'zomaar' gekozen, het is een naam die bij ons past en die illustreert wie we zijn en waar we voor staan. Lava is vurig, 

warm, gloeiend, vol passie. Een kleurrijke stroom en al die schakeringen zijn toch samen één… zo is ook de Vocal Group, een 

eenheid in verscheidenheid: we zijn allemaal verschillend en toch mengen en kleuren we tot één geheel. Wij zijn Lava:  

v.l.n.r.: Conny Buuron, Charlien Andreae, Gerlinde Hager, Cora König, Annet Lutzke, Anneke Beukelman, 

Gera Verstegen en Rosanne Schliessler.    
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De Jury 

Nicoline Snaas 
www.nicolinesnaas.nl 

Nicoline Snaas is een veelzijdig 

zangeres en docent in met name 

wereldmuziek, jazz en vocale 

improvisatie (binnen de structuur 

‘groove, time and rhythm’). Hierin 

geeft ze ook impro/luister 

workshops aan koren, waardoor 

er op een speelse wijze meer 

‘koorklank’ en plezier ontstaat.  

Ze is de front-lady in haar eigen Jazz trio en zingt in de vocal 

groups Christmas Angels en Fearless Rose. Ze dirigeert 

wereldmuziek-koor Tell Mama We’re Late, arrangeert en 

componeert. Was muzikaal leider van projecten als Women Spirit 

en Namen en Nummers.In haar werk voegt ze invloeden van haar 

docenten zoals Peggy Larson, Rhiannon, Bobby McFerrin, Sheilla 

Jordan en vele anderen, samen tot haar eigen sound en aanpak. 

Haar passie: het publiek raken met je eigen geluid, samenspel 

bewuster dus muzikaler maken en het plezier delen met de 

luisteraar. 

Herma van Piekeren 
www.hermavanpiekeren.nl 

Herma van Piekeren is artistiek 

leider van KunstKlank en heeft in 

die hoedanigheid sinds 1999 een 

groot aantal concerten, 

muziektheaterprojecten en andere 

culturele evenementen in 

georganiseerd en vormgegeven. 

Zij is ook op een groot aantal 

andere muzikale terreinen actief. 

Gespecialiseerd in het werken met 

muzikaal en theatraal getalenteerde jongeren, in het bijzonder 

stemvorming van kinderen, verzorgt ze workshops in binnen- en 

buitenland. Als artistiek leider en dirigent  van het Kleijnkoor 

Noordwijk geeft zij leiding aan een gezelschap getalenteerde 

zangeressen van 13 tot 20 jaar uit  Noordwijk en omgeving. 

De afgelopen 11 jaar is zij kindermuzikaal leider bij alle grote 

producties van Joop vd Ende theaterproducties. Daarnaast 

wordt zij vaak gevraagd voor speciale projecten, waaronder 

sinds 2011 voor de ‘vocal coaching’ van het jaarlijkse ABNAmro 

Nieuwjaarscabaret.  

Gerard van Amstel 
www.gerardvanamstel.nl 

Gerard van Amstel 

studeerde slagwerk en 

koordirectie aan het 

Sweelinck 

Conservatorium bij 

resp. Jan Labordus en 

Jan Pasveer in 

Amsterdam.  

 

Hij is momenteel dirigent van popkoor Firma Vocaal en Vrouwen 

Vocal Group NOON, beiden in Weesp. Voor deze groepen maakt 

hij met veel plezier eigen arrangementen.  

Naast zijn dirigeertaken werkt hij als componist, arrangeur en 

producer bij Kwintessens Uitgevers en is verantwoordelijk voor alle 

muziekuitgaven. In zijn eigen studio K15 in Weesp verzorgt hij voor 

Kwintessens de opnames. De studio is ook zeer geschikt voor 

kleine vocale groepen, maar ook op locatie kunnen fraaie 

opnames worden gemaakt.  

Sjoerd Jansen 
 

Sjoerd Jansen studeerde Docent 

Muziek aan het Conservatorium van 

Amsterdam. Naast muzikant in 

bandverband had hij tijdens zijn studie 

een specifieke interesse voor het 

dirigent en arrangeurschap. Hij volgde 

lessen bij o.a. Hans van den Brand, 

Sam ten Velden en Edwin Paarlberg en 

voltooide zo zijn studie met extra 

aantekeningen in zowel arrangeren als 

directie.  

Sjoerd vervolgde zijn carrière als docent aan het Vossius 

Gymnasium in Amsterdam en met het dirigeren en schrijven 

voor verschillende koren, orkesten en musicalverenigingen. 

Tegenwoordig is Sjoerd naast docent de muzikaal leider van 

Vocaal Dubbelkwartet Cigale, heeft hij zijn eigen Showorkest 

(het Rex-Orkest), is hij de muzikaal leider van Musical Company 

in Haarlem en doet hij veel (studio) werk voor/met o.a. Brigitte 

Kaandorp en Dames voor na Vieren.     

Zowel in de Apollo zaal als in de Thalia zaal zitten twee juryleden. Zij beoordelen alle groepen op muzikale indruk en 

podiumpresentatie. Hiervan geven zij een schriftelijke rapportage die uitsluitend bestemd is voor de groepen zelf. De gezamelijke jury 

nomineert daarnaast drie groepen voor de Dappere Dodo prijs.  
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Theater De Muze 

We zijn vandaag te gast bij Theater De Muze 
waar we gebruik maken van de grote Apollo zaal 
en de Thalia zaal voor de optredens. Daarnaast 
hebben we de Clio- en Urania zaal voor inzingen 
en omkleden. Medewerkers en vrijwilligers van de 
Muze zijn herkenbaar aan hun rode poloshirts. 
Ook zij kunnen u helpen met de weg te vinden in 
het theater. In verband met de brandveiligheid is 
het niet toegestaan jassen en tassen mee te 
nemen in de zaal. Deze kunnen worden 
opgeborgen in de gratis garderobe. Tevens 
kunnen tassen worden opgeborgen in de 
Uraniazaal waar voor elke groep een tafel 

beschikbaar is voor opslag van goederen. 

 

Er zijn geen kluisjes in dit theater en de kleed- en 
inzing ruimtes zijn de hele dag open. Laat daar 

dus geen waardevolle voorwerpen achter. 

Waardevolle voorwerpen kunnen in bewaring 

worden gegeven bij het festivalsecretariaat. 

Festival secretariaat 

Het festivalsecretariaat is gevestigd bij de balie 
vlak bij ingang. Hier meld je je aan als je 

aankomt. 

Je kunt daar met al je vragen terecht, je stem 
voor de publieksvoorkeur indienen, enzovoorts. 
De vrijwilligers van BALK zijn herkenbaar aan 
hun BALK Badges. Zij weten waar de 
optreedlocaties, de kleedruimte, de 

inzingruimten etc. zich bevinden.  

Geen toegang als de optredens zijn 

begonnen!!  

De Apollo zaal en de Thalia zaal zijn dicht 
gedurende de optredens. Wil je bij een 

optreden zijn, zorg dan dat je op tijd komt.  

Dappere-Dodoprijs 

Winnaar wordt de groep die zich op het festival 

het dapperst toont. Dat kan in allerlei aspecten 

zitten. De jury bepaalt wie de prijs krijgt. Voor de 

DD-prijs wordt gejureerd in de Apollo zaal en in de 

Thalia zaal. De jury nomineert drie groepen die 

nog een keer optreden in het finaleblok. Op basis 

van deze optredens bepaalt de jury uiteindelijk 

welke groep met de prijs naar huis gaat.  

Het festival maakt de drie DD-genomineerden 

rond 18:45 uur bekend. 

Publieksvoorkeur 

Alle deelnemers en toeschouwers kunnen hun 

favoriete groep aandragen voor een optreden in 

het finaleblok. De drie groepen met de meeste 

stemmen treden dan nog een keer op. 

Stemmen voor de publieksvoorkeur gaat met 

een stembriefje. Voor de deelnemende groepen 

zitten die in de envelop die je bij aanmelding 

vanochtend hebt ontvangen. Het losse publiek 

kan een stembriefje ophalen bij het 

festivalsecretariaat. 

Hierop schrijf je de naam van je favoriete groep. 

Dit briefje stop je vervolgens in de stembus bij 

het festivalsecretariaat. Er kan gestemd worden 

tot 18:00 uur. Om 18:45 uur worden de drie 

groepen die optreden in het finaleblok bekend 

gemaakt bij het festivalsecretariaat. Er is geen 

prijs verbonden aan de publieksvoorkeur, 

behalve de eer in het finaleblok te staan.  

Foto’s 

Er worden vandaag foto’s gemaakt van de optre
-dende groepen. Deze zijn een paar dagen later 
te downloaden via een link die na afloop van het 
festival wordt gemaild naar de contactpersonen. 
Tevens kunnen er foto’s en recensies geplaatst 
worden op de Facebook pagina van het festival: 

https://www.facebook.com/balkfestivalwest 

De onderstaande vrijwilligers zorgen voor een 

onvergetelijke dag! 

Ward Visser - Techniek DSP Apollo Zaal 

Bert Graafland - Techniek Thalia Zaal 

 

Marcelle Immerzeel - Secretariaat / BALK 

Laura Klut - Secretariaat 

Rosa Klut - Secretariaat 

Vera de Bruijn - Secretariaat 

 

Lia en Jan Zonneveld - Dappere Dodo pop 

 

Erik Warns - Fotograaf 

Herman Klut - Fotograaf 

Jan Weijers - Fotograaf 

 

Natasja Heemskerk - De Muze Directie 

Chantal van Kesteren - De Muze  

Brigitte van Schie - De Muze 

Erna de Kruiter  - De Muze 

Marianne Bunt - De Muze / BHV 

Bob Noppe - De Muze techniek / Hoofd BHV 

Edward van de Berg - De Muze Techniek / BHV 

Wim Schelvis - De Muze Techniek / BHV 

Hannie Smit - De Muze Catering 

Christiaan van Arkel  - De Muze Catering 

 
En nog diverse leden van de deelnemende 
zanggroepen! 

 

Dank voor jullie inzet! 

Eten en drinken 

Er kan eten en drinken gekocht worden in de 

foyer aan de bar. Het is niet toegestaan zelf 

meegebrachte drank en etenswaren te nuttigen in 

de foyer.  

Goed om te weten! 

Dank aan: 

Help mee met de organisatie van BALK Festival West! 

We zoeken nog versterking voor het festival team van BALK Festival West. Misschien wat voor jou? Je werkt dan mee aan de organisatie van de 

volgende BALK Festival West editie. Dat vraagt enkele vergaderavonden per jaar, deels via skype, en wat extra drukte in de weken vóór het festival. 

Leuke ervaring, meedoen in een ingewerkt team, prachtig festival. Wat wil je nog meer? Kom op, stuur dat mailtje naar de festivalorganisatie 

via balkfestivalwest@gmail.com. 
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Inzingen en Omkleden 

Inzingen en omkleden kan in de Clio en Urania zaal. Per groep is er in de Uraniazaal een tafel beschikbaar voor het opbergen van 
tassen en kleding. Hier leg je je spullen neer tijdens het optreden omdat er een andere groep in de ruimte als je aan het optreden 
bent. Na je optreden pak je je spullen en kleed je je zo snel als mogelijk (en stilletjes) om en verlaat de kleedruimte. Stoor de 

inzingende groepen niet. Je kunt je spullen weer op je tafel kwijt of bij de garderobe. 

Waardevolle spullen kan je afgeven bij het festivalsecretariaat. 

Je word ca. 5 minuten voor je optreden opgehaald uit de kleedruimte door de stagemaster. Je komt de Apollozaal aan de linkerzijde 

binnen en de Thaliazaal aan de rechterzijde. 
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De Stichting BALK  
Bond voor A Cappella en Lichte Koormuziek 

 is opgericht in 1999 om een platform te bieden aan alle koren en vocale groepen in wat vaak wat onnauwkeurig wordt omschreven als 

de 'lichte muziek'. Daaronder vallen pop, jazz, musical, a cappella en close harmony zang - alle in de ruimste zin des woords. BALK 

ondersteunt en stimuleert deze vorm van vocale amateurkunst op talrijke manieren. 

De missie van BALK is het uitbouwen van een professionele en stabiele organisatie en het bieden van dienstverlening die de 

aangesloten koren en groepen behulpzaam is bij het realiseren van hun ambities. 

Plattegrond De Muze 

Het 5e BALK TOP festival:  
31 oktober 2015  
De Doelen te Rotterdam 
 

Het BALK TOP festival biedt dit jaar alweer voor de vijfde keer een landelijk podium aan koren en zanggroepen van alle leeftijden in 

verschillende genres licht vocale muziek: close harmony, pop, jazz met en zonder microfoons, a cappella, met geluids-CD of eigen 

combo. Door al deze groepen en genres op één plek samen te brengen willen we kwaliteit stimuleren door middel van competities en 

workshops in een inspirerende omgeving. 

Hier naar beneden voor de 

Thaliazaal. 

Speelvloer 

Thaliazaal 
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