VOCAL GROUP
Vocal Group Sjonge Jonge is een gemengd koor uit het mooie Friese watersportdorp Grou, opgericht
in 1999. Het koor bestaat uit 20 leden
en brengt een gevarieerd programma,
dat onder andere bestaat uit prachtige
popballads, levendige musicalnummers
en swingende up tempo songs. Sjonge
Jonge zingt zowel a capella als onder
begeleiding van pianist Matthijs
Soldaat.
De koorleden hebben twee passies,
namelijk zingen en gezelligheid. Deze
basisvoorwaarden blijken nog altijd een
heel goede match, want het is en blijft een hechte club en dat zie je terug op het podium.
Natuurlijk heeft deze vocal group ook behoorlijk wat ambitie, maar dat kan ook niet anders met een
topdirigente als Akke Bosma. Met haar geweldige technieken, geleerd aan The Royal Academy of
Music in Aalborg (DK), probeert ze alles eruit te halen wat er in zit.
Regisseur Alinda Talsma zorgt telkens weer voor een bijzondere en effectieve koorregie, waarbij de
beleving van het lied en uitstraling belangrijke toverwoorden zijn.
Sjonge doet af en toe mee aan een festival en valt dan
-soms tot haar eigen stomme verbazing- regelmatig in
de prijzen.

Jury van het popkoor festival Steenwijk 2019:
“Jullie interpretatie is heel sterk…fijne spanningsboog
in jullie performance…een goede samenklank en
dynamiek…jullie zingen ontroerend mooi en zijn heel
geloofwaardig…erg hoge entertainmentwaarde”.
Publiek over Sjonge Jonge:
“…..Prachtige eigen koorklank, enthousiaste
uitstraling, goede choreografie, ontroeren, het was
een topmiddag!”

Vocal Group Sjonge Jonge biedt:
•OPTREDENS OP MAAT!
Met haar veelzijdige en uitgebreide pop- en
musicalrepertoire kan Sjonge Jonge zich aanpassen
aan doelgroep, locatie, duur en gelegenheid.
’s Middags of ’s avonds, in een kerk of in een
zorgcentrum….; Alles is bespreekbaar!

•KERSTKOOR SJONGE JONGE
Tijdens de wintermaanden presenteert
Sjonge Jonge zich als kerstkoor met
gevarieerd kerstrepertoire van vroeger tot
nu! Sjonge Jonge draagt graag haar
steentje bij aan de sfeer op kerstmarkten,
maar komt ook goed tot haar recht tijdens
een mooi kerstconcert in een pittoresk
kerkje.

"Ons doel is bereikt als het publiek met een glimlach op het gezicht naar huis gaat"
-Sjonge Jonge-

Een paar hoogtepunten:
2019: winnaar kampioensklasse popkoor festival Steenwijk
2017: winnaar Korenslag Friesland
2017: gedeelde 3e plaats Vocal light top festival Rotterdam
2014: winnaar Korenslag Friesland
2013: 3e plaats 1e categorie Vocal light top festival Rotterdam
2010: winnaar Noordelijke voorrondes en 2e prijs in landelijke halve finale, Nederlands koorfestival
2009: Reportage over Sjonge Jonge, omrop Fryslân (website)

Bent u enthousiast? Neem dan contact met ons op!

Contact
Mail:
Telefoon:

info@sjonge-jonge.nl
Marijke Tichelaar (secretaris), 06-53472718

Meer info en filmpjes!
Website: www.sjonge-jonge.nl - Facebook: fb.me/vocalgroupsjongejonge

