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Het vrouwenkoor “Les Étoiles” werd in 2000 opgericht door zangpedagoog / dirigent
Anja Kwakkestein om haar leerlingen te leren in een ensemble te zingen.De groep is
inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig vrouwenkoor van ongeveer 30 leden. Het
bijzondere aan dit koor is dat alle leden zangles hebben, les gehad hebben of (een)
cursus(sen) Estill Voice Training gevolgd hebben bij Anja. Zij spreken daardoor dezelfde
“taal”, waardoor de zangeressen adequaat kunnen reageren op zang-technische
aanwijzingen. Het koor heeft een mooie, volle koorklank. Het repertoire bestaat
voornamelijk uit klassieke werken, met af en toe uitstapjes naar lichte muziek en
wereldmuziek. Tijdens inzingoefeningen wordt tevens aandacht besteed aan solfège en
de ontwikkeling van het ritmegevoel.
Hoogtepunten waren:
* Vele uitvoering van het Stabat Mater van Pergolesi,
*Het Gloria van Vivaldi
*Songs of sanctuary en diverse andere (lastige en fantastische) composities van
Karl Jenkins.
*The Ceremony of Carols van Benjamin Britten.
*Folk Songs of the Four Seasons van Ralph Vaughan Williams
*Werken van Scandinavische componisten. (o.a. Holst)
*Psalm 51 van J.S. Bach
*Werken van de hedendaagse Canadese componiste Sarah Quartel.
*In 2016 gaf “Les Etoiles” een barbershop concert samen met de “New Harvest
Singers”.
*Ligconcert: Canto Misterioso. Werken van David Lang, Arvo Pärt e.a.
In 2018 wordt er een high tea concert georganiseerd “Nog een soesje?” met lichter
repertoire. Daarna staat een Verdi concert gepland.
Geïnteresseerde sopranen, mezzo sopranen en alten kunnen een mailtje sturen naar
Anja. Graag vermelden hoeveel koorervaring u heeft en bij welke koren dat was.
Wanneer er plaats is kunt u twee maal vrijblijvend mee studeren. Daarna volgt een
auditie. Deze bestaat uit een uitgebreide stemtest, 8 maten (eenvoudig) van blad zingen
en 8 maten (eenvoudig) van blad ritme tikken. Tevens wordt er een canon gezongen
waarbij u alleen een partij zingt. Op het moment zijn we dringend op zoek naar echt lage
alten. Het is bij aanvang niet verplicht om al een stemtraining cursus gevolgd te hebben,
dat kan ook nog gedurende het lopende cursusjaar.
Repetities zijn 3 keer per maand op de maandagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur,
momenteel in “De Vijferhof” in Berg en Dal. Om kwart over 7 komt een stemgroep, elke
stemgroep 1 keer per maand, om zangtechniek les te krijgen. De oefeningen worden
meteen geïntegreerd in het repertoire, bovendien werken we aan een egale koorklank.
Als het concert nadert, repeteren we wel wekelijks. Er worden van de meeste stukken
midi-files gemaakt, zodat thuis makkelijker gestudeerd kan worden. Tijdens de repetitie
avonden wordt er hard gewerkt, terwijl het toch ook heel gezellig is. Komend jaar wordt
er voor het eerst een repetitie weekend georganiseerd. We verwachten wel dat de leden
thuis studeren.
Dit jaar is er in de herfstvakantie voor de zangeressen die tijd vrij kunnen maken een
kleine concertreis gepland naar midden Frankrijk.

