
 
 
 
 
 

 

EEN MEGA-KINDERKOOR TIJDENS ROOI VOL KOREN 2022  

 

Zondag 9 oktober 2022 is het gelukkig weer zover: Rooi Vol Koren! Dit korenfestival is in korte 

tijd uitgegroeid tot een groots nationaal evenement, waar plusminus 70 koren aan deel-

nemen. Op de 18 verschillende binnen- en buitenpodia in en rond het centrum van Sint-

Oedenrode treedt ieder koor drie keer op. Er wordt gezongen van kroeg tot kerk en het 

repertoire gaat van Bach tot Pop. Op deze dag wordt er door wel 2000 deelnemers 

gezongen en daar komen in de loop van de dag meer dan 10.000 bezoekers naar luisteren. 

De organisatie van dit evenement beijvert zich om zoveel mogelijk mensen te laten zingen, 

óók de jeugd. Maar de laatste jaren is het aantal kinder-, jeugd- en jongerenkoren drastisch 

geslonken… In Sint-Oedenrode is op dat vlak zelfs helemaal niets meer te vinden. 

De Stichting Rooi Vol Koren en Stichting Koorplein Noord-Brabant hebben de handen 

ineengeslagen in de hoop dat er zondag 9 oktober een megakinderkoor staat te zingen in 

het centrum van Rooi. 

Koorplein Noord-Brabant heeft onder het motto “iedere basisschool een schoolkoor” de 

componist Leo Aussems gevraagd vier liedjes te componeren voor respectievelijk de 

groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8, geheel afgestemd op het algemene én muzikale 

ontwikkelingsniveau van deze leeftijdsgroepen. Hij kreeg als speciale opdracht mee dat de 

vier afzonderlijke liedjes ook samen één geheel moesten vormen. Het ultieme doel van deze 

speciale opdracht is: ALLE kinderen van een basisschool tenminste één keer in hun leven 

laten ervaren hoe het is om meerstemmig in koorverband te zingen. 

Gekwalificeerde, vakbekwame muziekdocenten – ingehuurd door Stichting Koorplein Noord-

Brabant – zullen gedurende vier weken in een wekelijkse muziekles van een half uur alle 

groepen hun specifieke lied aanleren. Na vier weken verzamelt de hele school zich in de 

aula – of op het schoolplein – om uiteindelijk als één groot schoolkoor op te treden. Iedere 

groepscombinatie afzonderlijk zingt eerst het eigen lied om dit vervolgens samen met alle 

andere groepscombinaties als een vierstemmig quodlibet te zingen. Uiteraard worden alle 

ouders voor deze slotmanifestatie uitgenodigd. 

 

 

Stichting Rooi Vol Koren en Stichting Koorplein Noord-Brabant vinden het een geweldig idee 

om de basisscholen in Sint-Oedenrode bovenstaand project als pilot voor de hele provincie 

te mogen aanbieden, vurig hopend op deelname van alle scholen. 

Nadat de leerlingen op hun eigen school ervaring hebben opgedaan in het samen zingen in 

één groot schoolkoor, moet het toch mogelijk zijn dit te herhalen tijdens Rooi Vol Koren op 

zondag 9 oktober 2022, maar dan met ZOVEEL MOGELIJK Rooise basisschoolleerlingen in één 

GIGANTISCH ROOIS KINDERKOOR! 

 

Deelname aan dit pilotproject is geheel kosteloos.  
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Harry Passier, voorzitter.   Margré van Gestel, voorzitter. 


