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Meezing
14.00 uur
TivoliVredenburg
Utrecht

concert

Zing je sterk

11maart
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Wishful Singing
Anne-ChristineWemekamp, sopraan 1
MariaGoetze, sopraan 2
Marleen vanOs,mezzosopraan
Stella Brüggen, alt 1
Marjolein Stots, alt 2

Bert van denBrink, piano
Mireille Bittar, zang
AnnechienKoerselman, regie en lichtplan
JannekeBoomsma,moderator
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Voorwoord

Beste lezer,

Van hartewelkombij dit feestelijke
meezingconcert!We zijn blij datwe
demooiste stukken van onsZing je
sterk-programmavandaag live
samenmet jullie kunnen zingen. Toen
we ruim twee jaar geleden begon-
nenmet de voorbereidingen voor
het oefenprogrammaZing je sterk,
onze online zangtherapie voor long
covid-patiënten in samenwerking
met hetCanisiusWilhelminaZieken-
huis in Nijmegen, haddenweniet
durven dromendat zoveelmensen
baat zouden hebbenbij de oefenin-
gen. Zing je sterk is groot geworden:
meer dan 1800mensen hebben
inmiddels aan het programma
meegedaan onder leiding van 15
professionele docenten.

Het ismooi om temerken hoe
muziek verlichting kan brengen en
kleur kan geven aan het bestaan van
alledag. Veel van dedeelnemers van
Zing je sterk lieten onsweten hoede
wekelijkse lessen en dedagelijkse
oefenvideo’s een lichtpuntje in hun
week vormen.Ook hun huisgenoten
lopen vaak zingenddoor het huis.
Het geeft ons veel voldoening om
met onswerk bij te kunnen dragen

aan het herstel en hetwelbevinden
van onze deelnemers.

Het concert van vandaag is een
kijkje in de keuken vanZing je sterk
voor iedereen die graag zingt én
voorwie liever luistert.Meesterpia-
nist Bert van denBrink en de zange-
ressen vanWishful Singing nemen
julliemee langs een prachtige verza-
meling stukken die het hart raken.
We zingen een paar van de favoriete
nummers van onze deelnemers,
zoalsAvond vanBoudewijn deGroot
enZing, vecht, huil…vanRamses
Shaffy,maar ook, vers van depers,
een paar nieuwe liederen: in septem-
ber 2023gaat het vervolg vanZing je
sterk van start. Hiervoor hebbenwe
net een aantal prachtige nummers
opgenomen in de studio.Onze eigen
Zing je sterk-docente en zangeres
Mireille Bittar zingt vandaag het
prachtigeSyrische liedHal
asemarillon, speciaal voor Zing je
sterk gearrangeerd doorBert van
denBrink.

Bij binnenkomst heeft iedereen een
LaxVox uitgereikt gekregen, een dik
flexibel rietje dat gebruiktwordt bij



verschillende ademhalingsoefenin-
gen. Voorwie deLaxVox nog niet
kent:wegaan er vandaag tijdens een
van de liederenmeeaan de slag! Je
kunt hemna afloopweer inleveren of
je kunt hem tegen een vergoeding
mee naar huis nemen.

Wil jemeerweten overWishful
Singing of Zing je sterk?Achterin dit
boekje vind je extra informatie. Hier
kun je ook lezen over een nieuw
initiatief: het Zing je sterkKorennet-
werk.

Na afloop van het concert is er in de
foyer gelegenheid omelkaar te
ontmoeten.Wil je even bijkomen
voordat jeweer naar huis reist?We
hebben een prikkelarme ruimte
ingericht voorwie daar behoefte aan
heeft.

Wewensen jullie eenmooi concert!

Wishful Singing &
Wishful Music Education
Anne-Christine,Maria,Marjolein,
Marleen, Stella
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Avond

Leun opmij

AllundeAluya

Un poquito cantas

Northern Lights

You've got a friend

Evening Rise

Hal asemarillon

HeyUngua

Zing, vecht, huil

Boudewijn deGroot (1944)&Lennaert
Nijgh (1945-2002) | arr. Bert van denBrink /
JetseBremer

Ruth Jacott (1960) | arr. Bert van denBrink
/Wishful Singing

Trad. Soedan | arr. Bert van denBrink /
Wishful Singing

Trad. Zuid-Amerika | arr. Bert van denBrink
/Wishful Singing

OlaGjeilo (1978)

CaroleKing (1942) | arr. Tijs Krammer /
Bert van denBrink

Trad. Hopi | arr. ChristianBollmann

Syrisch volkslied | arr.Mireille Bittar / Bert
van denBrink /Wishful Singing

Trad.Chumash | arr. Bert van denBrink

RamsesShaffy (1933-2009) | arr. RuudBos
/ Louis vanDijk / JetseBremer /Bert van
denBrink

Programma
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Avond
Boudewijn deGroot (1944) & Lennaert Nijgh (1945-2002)
Arr. Bert van denBrink / Jetse Bremer

Nu hoef je nooit je jasmeer aan te trekken
en te hopendat je licht het doet.
Laat buiten de stormwind numaar razen in het donker,
want binnen is hetwarmen licht en goed.
Hand in hand naar buiten kijkenwaar de regen valt.
Ik zie het vuur van hoopen twijfel in je ogen
en ik ken je diepste angst.

Want je kunt niets zekerweten en alles gaat voorbij.
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof,
ik geloof, ik geloof in jou enmij.

En als je 'smorgens opstaat ben ik bij je
enmisschien heb ik al thee gezet.
En als de zon schijnt buiten gaanwe lopen door deduinen
en als het regent gaanwe terug in bed.
Uren langzaamwakkerworden, zwevenddoor de tijd,
ik zie het licht door degordijnen en ikweet:
het verleden geeft geen zekerheid.

Want je kunt niets zekerweten...

Ik doede lichten uit en de kamerwordt nu donker.
Een straatlantaarn buiten geeftwat licht.
En dedingen in de kamerworden vrienden die gaan slapen,
de stoelen staan tewachten op 't ontbijt.
Enmorgenword ikwakkermet degeur van brooden honing,
de glans van het gouden zonlicht in jouwhaar.
En dedingen in de kamer, ik zeg zewelterusten,
vanavondgaanweslapen enmorgen zienwewel.
Maar dedingen in de kamer zouden levenloze dingen zijn zonder jou.
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En je kunt niets zekerweten,want alles gaat voorbij.
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof,
ik geloof, ik geloof in jou enmij. (2x)

Leun opmij
Ruth Jacott (1960)
Arr. Bert van denBrink /Wishful Singing

Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt
Als je denkt dat iedereen je somsontwijkt
Leun opmij

Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn
Als de dingen om je heenweer veel te grauwzijn
Leun opmij

Kommaar hier en leun opmij
Kijk niet terugmaar kijk naarmij
Al hetwachten is voorbij
Leun opmij

Als het lijkt alsof niemandom je geeft
Als je nietmeerweetwaarom je eigenlijk leeft
Leun opmij

En als je hart gebroken is
Leun opmij

Kommaar hier…

AllundeAluya
Trad. Soedan
Arr. Bert van denBrink /Wishful Singing
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Lelola, lelola...

Unpoquito cantas, un poquito bailas,
Un poquito lelola, comoun canario.

Lelola, lelola...

Unpoquito vino, un poquito aire,
Un poquito lelola, comoun canario.

Lelola, lelola....

Unpoquito vientos, un poquito
sombras,
Un poquito lelola, comoun canario.

Lelola, lelola....

Unpoquitomachos, un poquito
chicas,
Un poquito lelola, comoun canario

Un poquito cantas
Trad. Zuid-Amerika
Arr. Bert van denBrink /Wishful Singing

Northern Lights
OlaGjeilo (1978)

Pulchra es amicamea,
suavis et decora sicut
Jerusalem,
terribilis ut castrorumacies
ordinata.

Averte oculos tuos ame
quia ipsime avolare fecerunt.

Schoon zijt gij, mijn liefste,
liefelijk en bevallig, dochter van
Jeruzalem,
maar ook geducht als een leger in
slagorde.

Wend uwogen vanmij af
want ze dwongenmij te vluchten.

Lelola, lelola...

Een klein beetje zingen, dansen,
een beetje ‘lelola’, als een kanariepietje

Lelola, lelola...

Een klein beetjewijn, frisse lucht
een beetje ‘lelola’, als een kanariepietje

Lelola, lelola…

Een klein beetjewind,
schaduw
eenbeetje ‘lelola’, als een kanariepietje

Lelola, lelola....

Een klein beetje kerels,
meiden
een beetje ‘lelola’, als een kanariepietje
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When you're downand troubled
And you need a helping hand
And nothing, no nothing is going right
Close your eyes and think ofme
And soon Iwill be there
Tobrighten up even your darkest night

You just call outmy name
And you know,wherever I am
I'll come running
To see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there
You've got a friend

If the sky above you
Growsdark and full of clouds
And that old northwind should begin to blow
Keep your head together
And callmy nameout loud
And soon you'll hearmeknocking at your door

You just call outmy name…

You've got a friend
Carole King (1942)
Arr. Tijs Krammer / Bert van denBrink

Evening rise, spirit come.
Sun goes downwhen the day is done.
Mother earth awakensme
with the heartbeat of the sea.

Evening Rise
Trad. Hopi | arr. ChristianBollmann
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Hal asemarillon
Syrisch volkslied
Arr. Mireille Bittar / Bert van denBrink /Wishful Singing

HeyUngua
Trad. Chumash
Arr. Bert van denBrink

Oh this tannedone
Oh this tannedone
this tannedone
Oh heart, I am tired,
where has your love thrownme to?

Oh youwith thewide eyes
you haveput pain inmy heart
Iwill give you seven quarters
ofwhat I have

Oh youwith the heart of silver,
what is this loathing for?
Iwill give from
what I have just
so youwould bepleased

Oh this tannedone
this tannedone
Oh heart, I am tired,
where has your love thrownme to?
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Voor degene in een schuilhoek achter glas,
voor degenemet dedichtbeslagen ramen,
voor degenedie dacht dat ‘ie alleenwas,
moet nuweten,we zijn allemaal samen.

Voor degenemet ‘t dichtgeslagen boek,
voor degenemet de snelvergeten namen,
voor degenemet ‘t vruchteloze zoeken,
moet nuweten,we zijn allemaal samen.

Zing, vecht, huil, bid,
lach,werk en bewonder (4x)
niet zonder ons.

Voor degenemet de slapeloze nacht,
voor degenedie ‘t geluk niet kan beamen,
voor degenedie niets doet, alleenmaarwacht,
moet nuweten,we zijn allemaal samen.

Voor degenemet z’nmateloze trots,
in z’n risicoloze hoge toren,
op z’n risicoloze hoge rots,
moet nuweten, zo zijnwe niet geboren.

Zing, vecht, huil, bid,
lach,werk en bewonder (4x)
niet zonder ons.

Voor degenemet ‘t open gezicht,
voor degenemet ‘t naakte lichaam,
voor degene in ‘twitte licht,
voor degenedieweet,we komen samen.

Zing, vecht, huil, bid,
lach,werk en bewonder (4x)
niet zonder ons.

Zing, vecht, huil
RamsesShaffy (1933-2009)
Arr. RuudBos / Louis vanDijk / JetseBremer /Bert van denBrink
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Vijf zangeressen, die viamuziek
verbinding zoeken: dat isWishful
Singing. De vijf klassiek geschoolde
zangeressen combineren a cappella
zang, een overtuigend verhaal en
een theatrale uitvoering op het
allerhoogste niveau opeengeheel
eigenwijze.

Wishful Singing treedt regelmatig op
inNederlandse zalen zoals het
Concertgebouw inAmsterdamen
op festivals als NovemberMusic en
deCello Biënnale.Ookmaakt het
ensemble tournees, onder andere
door Japan, deVerenigdeStaten,
Duitsland, Spanje, Estland en Italië.
De zangeressen vanWishful Singing
worden door pers en publiek gepre-
zen omdebeheersing van een brede
waaier aanmuziekstijlen, uiteenlo-
pend vanwerken uit de renaissance
en debarok tot volksmuziek, close
harmony en hedendaagsemuziek.
OokonderzoektWishful Singing in
haar programma’s spannende
nieuwevormen van performance:
met regisseur SaskiaMees en
schrijver FokkeObbemabrachten zij
in het najaar van 2022deprikkelen-
de filosofischemuziektheatervoor-
stellingDezin van het levenopde
planken.

In de afgelopen jaren betovert het
ensemble haar pu-bliek bovendien
met de tijdloze schoonheid van het
gregoriaans in samenwerkingmet
HermanFinkers. Tijdens de
coronapandemie gingenWishful
Singing enHermanFinkers online
verder:meer dan6.000deelnemers
hebben inmiddelsmeegedaan aan
deonline cursus gregoriaans.

In 2021 ontwikkeldeWishful Singing,
ondersteunddoor hetCWZ
ziekenhuis, het programmaZing je
sterk, een zangtherapie voor patiën-
tenmet langdurige covidklachten. In
januari 2023ging een nieuweeditie
vanZing je sterk van start op de
oncologie-afdeling vanMeander
MedischCentrum inAmersfoort.

www.wishfulsinging.nl

Wishful
Singing

“Ze kunnen heel goedmet zijn
vijven één stemmaken…Hoe ze
de timing zo precies opelkaar
afstemmen…dat is eenwonder
eigenlijk.Wishful Singing is een
geschenk uit de hemel.”

Herman Finkers
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Bert van denBrink
is pianist (jazz en klassiek), docent, componist-arrangeur en
producent. Hij namverschillende soloalbumsop,waarvan er een genomineerd
werd voor eenEdison, en trad opmet nationale en internationale grootheden als
TootsThielemans,Chet Baker, Eric Vloeimans, Louis vanDijk, Jules deCorte,
Denise Jannah enThomasOliemans. Bert arrangeerde voor hetMetropole
Orkest, het NederlandsBlazers Ensemble enPaul de Leeuw. In 2007won hij de
VPROBoyEdgar Prijs. Bertmaakte de arrangementen voor Zing je sterk.

bertvandenbrink.com

Mireille Bittar
is als zangeres gespecialiseerd inWesterse enArabische klassieke
muziek. Zewonmeerdere prijzenmet haar zang en als beste ‘oud’-
speler bij het KitharetAl Routh Festival. Ze is gastdocentArabische

zang aan hetConservatoriumvanAmsterdamendocent aan hetArtez
conservatorium.Ookdoceert ze les aan hetAslanMuziekcentrumAmsterdam.
Mireille is een van deZing je sterk-docenten die de liveZoomsessies leiden.

mireillebittar.com

Annechien Koerselman
studeerde regie aan deToneelacademieMaastricht. Sindsdien regisseert ze
zowel teksttoneel,muziektheater als opera. Daarbij vormtmuziek de rodedraad
in al haar producties. Annechienmaakt voorstellingen voor zowel volwassen
publiek als voor de jeugd (familievoorstellingen). Zo schreef en regisseerde ze
bijvoorbeeld het theatrale kinderconcertDeMuziekfabriek vanCalefax
Rietkwintet/Oorkaan,waarvoor ze de “JungeOhrenPreis 2012” ontving.

Annechien regisseerdeWishful Singing eerder inHildegard deOpera van
StevenKampermanen in demuziektheatervoorstellingWhat aboutMary?Ook
het lichtplan van het eersteZing je sterkMeezingconcert in 2021was in handen
vanAnnechien.

annechienkoerselman.nl
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Het onlineprogrammaZing je sterk ondersteunt long covid-patiënten en andere
langdurig zieken bij hun herstel doormiddel van adem-, zang en ontspannings-
oefeningen. Plezier in het zingen, herstel van het vertrouwen in eigen lichaamen
de ontmoetingmet andere deelnemers staan centraal. Het programmabiedt
deelnemers een positieve, speelsemanier omde kwaliteit van leven binnen de
grenzen van hetmoment te verhogen en omkleine stappen in de richting van
herstel te zetten.

Het programmaduurt 6weken en bestaat uit eenwekelijkse online groepsses-
sie, aangevuldmet een online oefenprogrammawaarin adem-en zangoefenin-
gen zelfstandigworden uitgevoerdmet behulp van videomateriaal.
Zangervaring is niet vereist.

Zing je sterkwerd in 2021 ontwikkeld doorWishful Singing enStichtingWishful
Music Education, in samenwerkingmet een longfysiotherapeut enmeerdere
longartsen. Inmiddels hebbenmeer dan 1800mensen deelgenomen aan het
programma.

Voorwie?
Langdurige ziekte
Zing je sterk is er voorwie langdurige
gezondheidsklachten ervaart. Zing je
sterk is in 2021 ontwikkeld voor
patiëntenmet long covid. Inmiddels
verwelkomtZing je sterk ookmensen
met andere langdurige klachten, zoals
COPD, astma, burn-out en chronische
vermoeidheid.

Patiëntenmet en na kanker
Inmaart 2023 start er een pilot voor
oncologie-patiënten die opditmoment
onder behandeling zijn of hun
behandeling hebben afgerond. Deze
pilot is opgezet in samenwerkingmet
MeanderMedischCentrum.Deelname
is kosteloos dankzij de steun van
Vrienden vanMeander.
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Programma
Het programmaZing je sterk duurt 6weken.Wekelijks komende volgende
onderdelen aan bod:

–Wekelijkse gezamenlijke Zoomsessie: een live groepssessie (ca.15
deelnemers per groep) van45minuten onder begeleiding van een zangdocent.
ElkeZoomsessie startmet een oefening voor bewustwording van lichaamen
adem, gevolgd door een fysieke en vocalewarming -up. Daarnaworden
gezamenlijk ademhalingsoefeningen gedaan en liedjes gezongen. Er is
aandacht voor voldoende afwisseling van inspanning en rust. Daarnaast is er
ruimte voor het delen van ervaringen.

– Eenonline oefenprogrammawaarin je als deelnemer zelfstandig uit te voeren
zang- en luisteropdrachten krijgt via video’s en audio.

Daarnaast ontvang je per post oefenmaterialen,waaronder een LaxVoxen cd.

Langdurig ziek zijn heeft voor sommigen impact op hun arbeidsparticipatie of er
zijn andere redenenwaaromhet deelnamebedrag te hoog is. Per cursus heb-
benweplekken beschikbaar voor deelnemers die kosteloos kunnenmeedoen.

v

Wanneer & aanmelden
Elke driemaanden start er een nieuwecursusronde. Deeerstvolgende
cursussen starten:
–Deweek van 13maart
–Deweek van 22mei

Voormeer informatie en om je aan temelden: zingjesterk.nl
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Het Zing je sterk-
korennetwerk
Wishful Singing lanceert het Zing je sterk-korennetwerk: een netwerk van
amateurkoren,waardoor oud-deelnemers aan Zing je sterk gemakkelijk hun
weg kunnen vinden naar een koor dat bij hen past.

Door gesprekkenmet deelnemers
merkenwedat er behoefte is om
door te gaanmet zingen náZing je
sterk. Het blijkt echter omallerlei
verschillende redenen vaak een te
grote stap omzelf actief op zoek te
gaan naar een geschikt koor.

We starten daarom in het najaar van
2023een samenwerkingmet ama-
teurkoren in verschillende regio’s die
met kleine aanpassingen kunnen
zorgen dat ookmensenmet een
chronische ziekteweermee kunnen
doen.

Deelnemende koren krijgen een
workshop van een van deZing je
sterk-docenten, voor alle koorleden
een LaxVoxén toegang tot alle
liedjes en bladmuziek van de
arrangementen vanZing je sterk.

Ben je lid van een koor enwil jemeer
weten ofmeedoenmet jouwkoor?
Mail ons dan op
zingjesterk@wishfulsinging.nl.
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Steun
Zing je sterk
Ukunt ons vandaag helpen omhet project Zing je sterk verder te laten groeien
enmeer deelnemers te bereiken door het doen van een donatie.

Ookkunt u ervoor kiezenWishful
Singing te steunen door structureel
(minimaal vijf jaar)minimaal€500,-
per jaar bij te dragen. Dankzij de
Geefwet is op dezewijze periodiek
schenken fiscaal extra aantrekkelijk.

Met uwdonatie draagt u bij aan het
verder uitbouwen vanZing je sterk
en hetwelbevinden vanmensenmet
een langdurige ziekte.

U steunt ons al door het aanschaffen
van deLaxVoxof door de aanschaf
van eenZing je sterk-cd.Met de
bijgaandeQR-code kunt u deLax
Voxbetalen.Ook is er demogelijk-
heid omeen ander bedrag naar
keuze te doneren.

Langdurig ziek zijn heeft voor
sommigen impact op hun arbeids-
participatie of er zijn andere redenen
waaromhet deelnamebedrag te
hoog is. Per cursus biedenwede
cursus kosteloos aan aan een aantal
mensen die anders niet zouden
kunnenmeedoen.Door€95 te
doneren, kan één deelnemer
kosteloosmeedoen. Uiteraard is
ieder bedragwelkom.

Scan& doneer
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Met dank aan

Hetwerk vanWishful Singingwordtmedemogelijk gemaakt door het Fonds
Podiumkunsten en de schenkers vanWishful Fifty.

Zing je sterkwordtmedemogelijk gemaakt door PBCBanning de JongFonds
enFonds voorCultuurparticipatie.

Zing je sterk–Samen zingenmet en na kanker komt tot stand door de steun van
Vrienden vanMeander.
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Colofon
StichtingWishful Singing
info@wishfulsinging.nl
www.wishfulsinging.nl

Zakelijk leider
JojannekePoorter

Artistiek leider
Anne-ChristineWemekamp

Productie
Erik Laarman

PRenmarketing
Veerle deBrouwer

Projectmedewerker Zing je sterk
IreneDoolaard

Zing je sterk-docenten
CarinaVinke
JannekeBoomsma
Leonore Engelbrecht
Bahghi Yemane
Stella Kattevilder
Klaartje vanVeldhoven
Wies deGreef
Mireille Bittar
Anne-ChristineWemekamp
Sylvia Boone
Marjolein Verburg
KasparKröner
BobbieBlommesteijn
MarthjeNieuwenhuijs
KarinDijkstra
NargesMehrabi
Marleen vanOs

Fotografie
AnneClaire deBreij

Campagnebeeld
Carrie Zwarts

Programmaboekje
IreneDoolaard
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Volg ons op:

BLIJFOPDEHOOGTE!
Ganaar onzewebsitewww.wishfulsinging.nl voor
demeest actuele concertagenda.

Hier kun je je ook inschrijven voor onze
nieuwsbrief, zodat je altijd als eerste opde hoogte
bent van onze activiteiten.

Ga naarwww.zingjesterk.nl voormeer informatie
over Zing je sterk en om je aan temelden voor de
cursus.


