
CHAMARET CHANTANT 
Zangweken in Zuid Frankrijk 

 

De eerste zangweek van Chamaret 
Chantant is georganiseerd in 
2009.   
Eric van den Bergh en zijn 
toenmalige partner Maurits 
Ypma wilde kijken of hun idee 
van een zangweek zou aanslaan.  
Ze wilden muziek maken op hoog niveau, met 
een kleine groep goede amateurzangers. En 
daarbij ook aandacht besteden aan individuele 
stemvorming in workshops en door zangers 
een kans te geven om solo op te treden.  
En de verzorging was ook van groot belang. 
Lekker eten en een goede accommodatie 
moesten de zangers echt een vakantiegevoel 
geven. 
Maurits kende wel een vriendin, Janneke de 
Hoop, met wie hij dat samen wilde doen.  
 
 

Olard Derks, Bernadette Ritzen en Ildikó Hajnal waren enthousiast over 
dit idee en  
wilden graag mee als professionele begeleiders.  

 
 

 

 

 



In mei 2009 was het zover.  
Met een gevarieerd programma en een leuke 
groep zangers werd van 25 april tot 2 mei een 
week heerlijk gemusiceerd. 
Eelco Kooiker begeleidde alles op de piano of 
het klavecimbel. Hij is in totaal 8 keer mee 
geweest.  
 
Een mooi concert in de grote kerk in Grignan was 
de bekroning van de week. 
 
Maurits heeft samen met Janneke de gasten van 
Chamaret Chantant de hele week in de watten 
gelegd met heerlijke maaltijden. 

Een paar weken later werd het 
concert in Nederland herhaald. De 
opbrengst van dit concert was 
voor de Sumve Stichting, een 
stichting die een ziekenhuis in 
Tanzania ondersteunt. 

De formule was zo’n succes dat 
zowel Eric en Maurits als Olard, 
Bernadette en Ildikó het vaker 
wilden organiseren.  

In 2010 werden de tweede en derde Chamaret 
Chantant week gehouden.  

In mei werd onder leiding van Olard en 
Bernadette onder de titel “Une soirée musicale 
au manoir” een programma rond de 
Liebeslieder Walzer van Johannes Brahms 
gezongen. 
Dit keer zat Frank Leurs achter de piano, 
bijgestaan door Eelco tijdens de Liebeslieder 
Walzer (vierhandige begeleiding). 
Niemand van de deelnemers zal deze week 
snel vergeten. Het regende flink en op dinsdag 
viel de stroom uit en sloegen alle stoppen 



door. Het licht was na een paar uur 
weer gemaakt, maar de verwarming 
en het warme water bleven de rest 
van de week defect. Dat heeft de pret 
niet mogen drukken. Gewoon 
gezellig rond de open haard en met 
een extra deken en elkaars warmte 
was het best te doen. 
Simone, de dochter van Eric en 
Fabienne, een nichtje hielpen mee in de keuken.  
Een mooi concert in Manoir de la Roserai sloot deze 
week af. 

In september 2010 begeleidde Ildikó een week  met 
klaagliederen onder de titel “Lamentaties”.  Drie 
prachtige concerten van bijzonder hoog nivo waren de 
bekroning van deze a capella zangweek. 

De samenstelling van de groep wisselde, maar vaak ging 
een vaste kern van enthousiaste zangers mee. 
Chamaret Chantant had inmiddels een aantal trouwe 
zangers. 
Emy Klomp kwam meestal met Auke, haar man, die de 
prachtige omgeving van Chamaret ging verkennen op de 
fiets. Zij zou tussen de eerste keer in 2009 en de laatste 
keer in 2019  12 keer meegaan! 
Hannie van Huijgevoort (10 keer) en Loes Vossen (ook 
10 keer) waren er ook vanaf het begin af aan bij. 
Cilia Henkens (8 keer) en Jurgen de Jong (6 keer) 
haakte bij de Liebeslieder Walzer aan.  
En voor Josine Franken (9 keer), Imke Kross (8 keer) 
en Jan Hein Egbers (7 keer) was het Lamentatie 
programma hun eerste week.  
 

 

 

 



De formule sloeg aan bij goede amateurzangers en steeds meer mensen 
hoorden van de zangweken in Zuid Frankrijk. Ook gingen er steeds vaker 
kleine instrumentale ensembles mee van goede amateur musici en zelfs 
professionele instrumentalisten. 

  
In 2011 werden al drie zangweken georganiseerd, waarbij Olard, 
Bernadette en Ildikó in wisselende samenstelling voor de muzikale leiding 
zorgen.  
“Ladies and Lads” met oa muziek voor Queen Elisabeth I in het voorjaar en 
“Laudate” met barokmuziek voor koor en orkest in september. 
Dat jaar wordt afgesloten met een groot operaproject: Le Nozze di Figaro 
van Mozart. 
Maurits en Janneke hebben voor dat project de garde in handen gegeven 
van Hermine de Wolf en Oleta Lahaye.  

 
De meeste projecten waren met 
pianobegeleiding: programma’s 
met liederen of opera.  
Frank Leurs en Els Vrolijk waren 
daarbij de “vaste“ pianisten.  
Frank is zes keer van de partij 
geweest en Els maar liefst 9 keer. 
 
 

 

  



Ieder jaar was er ook altijd een programma 
met Renaissance of Barok muziek. 
Eelco bespeelde dan het klavecimbel of het 
orgel en Jasper Michels de luit of de theorbe. 

 
Het programma “Ladies and Lads” was een 
combinatie van oude muziek en latere 
klassieke muziek.  
Jasper begeleidde de oude muziek op de luit 
en Els de latere werken op de piano.  
Dit was de eerste week voor  
Evelien Krikhaar en Ank 
Takkebos, die daarna ook nog vaak 
hebben deelgenomen (9 
respectievelijk 7 keer). 
 
In september 2011 werd het eerste 
programma met vol orkest gedaan.  
Gaby van Hoof, violiste, was daarbij 
degene, die het orkest 
“organiseerde”. Zij formeerde een 
vierkoppig barokorkest met 2 violen 
Gaby en Miriam Peeters), cello 
(Jochem Woestenburg) en 
klavecimbel (Rob van Doorn) voor 
een programma met lofzangen van 
Purcell en Monteverdi: “Laudate”. 

Tijdens de eerste zangweek van 
2012 werd de Barokopera van 
Purcell  “Dido and Aeneas” in z’n 
geheel uitgevoerd.  
Olard en Bernadette hadden de 
muzikale leiding, Eelco bespeelde 
het klavecimbel en Joris Jonk de 
gamba. 
Dat was ook de eerste keer dat er 
enkele (semi)professionele zangers meededen: Paul Fischer, Otto 
Bouwknegt en Hans van Tent. 
 



Het werd echter langzaam 
duidelijk dat Bernadette, Olard 
en Ildikó, de vaste docenten, niet 
alle weken konden verzorgen.  
Daarom vroeg Eric in 2012 twee 
nieuwe begeleiders, Kees 
Doevendans, dirigent,  en 
Monique van der Hoeven, 
zangdocent, om samen een 
programma te begeleiden van 
romantische treurmuziek: “Le coeur dechiré”. 
Daarbij waren Frank en Els de pianisten. 

In het najaar werd een programma van oude 
muziek gedaan rond het thema “Tears of sadness 
and joy”. 
Dit was de eerste zangweek voor Liesbeth Huijts, 
die in totaal 7 keer heeft deelgenomen, later 
vergezeld van haar man Nico als bas. 
Jasper speelde de luit. Maar na terugkomst kreeg 
hij een fietsongeval en brak daarbij zijn hand. 
Eelco is op het laatst ingesprongen om tijdens het 
concert in de Waalse kerk in Arnhem de werken 
op het klavecimbel te begeleiden. Petje af! 

 

Ook in de keuken moest versterking komen: Naast Maurits en Janneke en 
Hermine en Oleta kwamen in 2012 Francine Leenhouts, de zus van Eric, 
samen met haar man Hans Leenhouts om voor het gezelschap te koken. En 
dat zou niet de laatste keer zijn voor Francine.  

 

  



In 2013 verhuisde Chamaret Chantant naar 
Valensole, departement Alpes de haute 
Provence. 
Daar had Eric een eigen huis gekocht : 
Bastide La Guérine. Dit huis had een mooie 
grote repetitieruimte, die beter geschikt was 
voor groepen dan de accommodatie van Fioc 
in Chamaret.  
En het huis had 10 slaapkamers voor gasten, 
allemaal met eigen douche en toilet, een 
ruime keuken en een prachtig overdekt terras 
met plaats voor 24 mensen.  
Genoeg voorzieningen dus om de hele groep 
onder te brengen en te verzorgen. 

Daar werden vanaf 2013 de 
weken van Chamaret Chantant 
gehouden. Maar de zangweken 
bleven Chamaret Chantant heten, 
als herinnering aan waar het 
allemaal begon. 
Het huis en de nieuwe 
muziekzaal werden feestelijk 
geopend met een bijzonder 
project: Don Giovanni van Mozart. 

Paul Fischer deed weer mee en zong de rol van Leporello.  
Chris Hilkens, die nog mee heeft gedaan in het TV programma Una Voce 
Particolare , vertolkte de rol van Donna Anna.  
Daarnaast waren Jurgen (Don Ottavio), Hannie (Donna Elvira) en Cilia  
(Zerlina) ook weer van de partij. 
Martijn Gerritsen zette een zeer overtuigende Don Giovanni neer. 
Ton Tegelaar speelde Il Comendatore.  
Frank Leurs speelde dit project samen met Peter Lunov. 



Met de verruimde accommodatiemogelijkheden ontstond nu de 
mogelijkheid om zelfs vier zangweken per jaar te organiseren. 
 
In 2013 kwam Erik van Nevel , samen met zijn 
vrouw Lieve, voor het eerst naar Valensole 
voor een programma met werken van Campra 
en Charpentier, getiteld: “Nisi Dominus”. 

Met grote kennis en veel 
enthousiasme leidde hij de 
zangers en 
instrumentalisten door het 
landschap van de Franse 
Barok. 
Marian Salden, die al vaker 
als alt was meegegaan, had 
Eric met Erik van Nevel in 
contact gebracht.  

Eelco had voor dit project een goed 
instrumentaal ensemble 
samengesteld met daarin Martijn 
Verbrugh op de gamba.  
Martijn is daarna nog vaak te gast 
geweest in la Guérine, later samen 
met zijn vrouw Oda, die alt zingt. 
Voor Barbara Vermaas was het ook de eerste keer dat ze meeging als 
violiste. Els Kluin speelde de andere vioolpartij. 
De groep zangers had enkele nieuwe deelnemers, waaronder Annemie 
Gielen, Joséphine André en André Godkevitsch. Maar ook de ouwe trouwe 
deelnemers zoals Marleen Van Oost. 
Lieve heeft zich niet hoeven te vervelen terwijl Erik bezig was. Ze heeft zich 
zeer nuttig gemaakt in de keuken.  



 
Ook werd dat jaar de eerste ‘Zingen, natuurlijk!-
week’ gehouden voor koorzangers zonder speciale 
zangervaring. Heerlijk genieten van zingen met 
elkaar en ondertussen luieren aan het zwembad 
en lekker eten. Een goede manier van 
vakantievieren. 
Een hele groep nieuwe zangers maakten kennis 
met Bastide la Guérine en de geneugten van 
Chamaret Chantant. 
Die week was Leo Driesenaar de pianist. 

 
In het najaar van 2013 verzorgde 
Ildikó samen met Arjan van 
Baest de vierde Chamaret 
Chantant zangweek: een 
programma met onder andere 
delen van de mis van Obrecht, 
staande rond het koorboek. 
Het zingen uit oude notatie heeft 

de zangers heel wat zweetdruppels gekost.  
Maria Loohuis heeft toen voor het eerst mee staan 
zwoegen op de oude noten.  
 

Nog steeds verzorgden 
Maurits en Janneke twee 
zangweken per jaar. 
Altijd een hele klus voor die 
grote groepen met 
hongerige zangers. Voor de 
andere weken werden 
nieuwe koks enthousiast 
gevonden. 
In de zomer kookte 
Raymonde Cuisinier samen 

met Francine.  
Bart Driessen en Marieke Nagelkerke verzorgden de catering in de 
herfst. En zij wisten wel raad met de overvloedige vijgenoogst! 



In 2014 werd voor het eerst extra aandacht 
besteed aan de presentatie.  
Voor de opera-projecten hiervoor (Figaro, Dido, 
Don Giovanni) hadden Olard en Bernadette zowel 
de zang als de presentatie en het verhaal voor hun 
rekening genomen. Altijd een intensieve klus. 
Annemarie de Gee, regisseur en 
scenarioschrijfster, coachte in het voorjaar van 
2014 de zangers tijdens een liedprogramma. 

Voor de zangweek in het najaar schreef ze een 
scenario rond werken van Rossini, genaamd: 
“Rossini à la carte”.  
Dit grote project combineerde zang en spel. Het 
levensverhaal en de levensfilosofie van Gioacchino 
Rossini werd aan de hand van een selectie van zijn 
werken verteld. Zowel voor de zangers als voor de 
muzikale begeleiders Olard en Bernadette en 
regisseur Annemarie was 
dit een huzarenstukje. 
Gelukkig hadden we Mauro 
da Silva Barbosa als 
professionele tenor voor 
alle Rossini coloraturen. 
Evert van Merode en Els 
waren dit keer de pianisten. 

De pollepel was die week in 
handen van Francine en Cor van Toorn. En dat zou niet zijn laatste keer 
zijn. 
Een mooie opvoering in het Centre Carzou in Manosque besloot deze 
bijzondere week. 

Met een feestelijke uitvoering in Heerlijkheid 
Mariënwaard compleet met diner voor alle 
zangers en hun gasten was de kroon op dit hele 
bijzondere project.  
En dat was allemaal niet mogelijk geweest zonder 
de onuitputtelijke inzet van Francine en Cor. 



De vier zangweken in het jaar waren een afwisseling 
van liedprogramma’s, opera, oude muziek en 
grotere werken. 

Olard en Bernadette begeleidden drie themaweken 
met Duitse, Engelse en Franse muziek. Tijdens de 
Franse week kregen de zangers ook nog informatie 
over tekst, poëzie en uitspraak van Hannie van 
Huijgevoort, een van de deelnemers en docent Frans. 
Voor deze weken waren natuurlijk goede pianisten nodig. 
En meestal meer dan een per week. Frank, Els en Leo 
werden  daarbij bijgestaan door Marianne Ratajski en 
Kimberly Harrison. 

 

In 2014 kwam Rob Engels naar 
Valensole voor een Vivaldi-programma.  
Rob is violist en samen met Gaby maakt 
hij deel uit van een barokensemble 
‘Octime’. Daarin zitten ook Cocky 
Anderson (altviool), Roland van Abel 
(altviool en altus), Jochem Woestenburg 
(cello) en Axel Wenstedt (orgel en 
klavecimbel). Die keer aangevuld met 

José Sisson op de contrabas. 
Rob kwam samen met zijn vrouw Nelleke. De 
zangcoach was Clara de Vries. 
Met een mooie groep zangers werden werken van 
Vivaldi uitgevoerd, waaronder het Gloria.  
 

In 2016 zijn Rob en Clara nogmaals geweest met het orkest. Ditmaal 
werden werken van Franse barokcomponisten uitgevoerd, waaronder 
delen van ‘Les Indes Galantes’ van Rameau. 
Daarna zijn Rob, Gaby, Cocky en Roland nog een aantal keer als 
instrumentalisten en alt 
mee geweest met Erik van 
Nevel. 



Ildikó heeft in het najaar van 2014 voor het laatst een 
zangweek met Chamaret Chantant begeleid. Samen met 
Arjan had ze de muzikale leiding van het programma “Laat 
mij in vrede gaan” rond de Musikalische Exequien van 
Heinrich Schütz. 
Voor Maria Wienk was het de eerste keer.  

Het jaar daarna, in augustus 2015, lag de 
muzikale leiding van het oude 
muziekprogramma bij Karel Barten, die 
al vaker als zanger had deelgenomen, en 
Jasper Michels.  
Met een klein groepje zangers en alleen 
theorbe begeleiding werden werken van 
Italiaanse renaissance meesters vertolkt, met als topstuk 
de Sestina van Claudio Monteverdi. 

Tim van den Bergh, de zoon van Eric, deed tijdens die week samen met 
Hermine, zijn moeder, de catering. 

Florian Just, bariton en zangdocent uit Amsterdam, 
kwam in 2016 voor het eerst om individuele zangers te 
coachen met stukken die ze zelf hadden gekozen: “Jouw 
keuze”. 
Met veel geduld en enthousiasme wist hij de zangers op 
een muzikaal en zang-technisch hoger nivo te tillen. 
In 2018 was Florian weer te gast als individueel 
zangcoach tijdens het programma “Alles is liefde”. 

Ieder jaar stond er ook een groter werk op het programma. 
In 2015 heeft Erik van Nevel heeft de zangers ingevoerd in de muzikale 
wereld van Carissimi met oa de kerkelijke opera Jephte. 
Die week werden de musici bijzonder in de watten gelegd door Janneke 
samen met Annelies van de Burgt.  
Annelies was kok van beroep en zou daarna nog een aantal jaar de table 

d’hôte verzorgen van de Bed&Breakfast 
van Eric. Zij was met haar man Fred een 
vaste gast op La Guérine. 
In 2016 deed Rob dus een programma 
met Franse Barok. Toen was Janneke een 
duo met Eli van der Pluijm, ook 
professioneel kok. 
 



In 2017 kwam een nieuwe muzikaal leider 
naar Valensole voor een groot programma: 
Janjoost van Elburg. Hij waagde zich met 
een goede groep zangers en een ensemble 
van (semi)professionele instrumentalisten 
aan de Actus Tragicus van J.S. Bach. 
De groep zangers was een mix van trouwe 
deelnemers, zoals Emy en Karel, en 
zangers die al vaker met Janjoost hadden 
gezongen. Ook zongen Catherine Barret, de 
partner van Jasper Michels, en Oda Buijs, 
de partner van Martijn Verbrugh, mee. Als 
tenor-solist deed David du Crocq mee. 

De instrumentalistengroep was samengesteld door Eelco: Jasper, Martijn en 
Barbara waren al vaker van de partij geweest. Maar de Actus Tragicus 
vereist een tweede 
gamba en twee 
blokfluiten. Voor de 
blaasinstrumenten 
wist Eelco twee 
professionele musici, 
Evelien Wolting (zijn 
partner) en Galit 
Zadok, te strikken. De 
tweede gamba werd gespeeld door Ben Bults.  

Vanaf 2017 was Niels van Laar, 
theaterdocent, degene die met de 
zangers en ook de pianisten werkte 
aan interpretatie en presentatie. 
De dag werd steevast begonnen met 
een spelsessie, waarin de zangers 
en pianisten uitgedaagd werden om 
verbinding te zoeken met hun eigen 
gevoel en met elkaar. 
Door stokken naar elkaar over te gooien werd de alertheid geoefend en 
werd gebouwd aan vertrouwen. 
De weken “Spektakel en intimiteit”, “Herrie in de tent” en “As you like it” 
waren een bijzondere ervaring voor zowel zangers als pianisten.  
Robbert Muuse was tijdens die weken de zangdocent. En door de bijdrage 
van Misha van Weers, pianodocent, kregen de pianisten ook aandacht en 
werd het samenspel tussen zanger en pianist nog meer versterkt. 



Dit resulteerde in drie concerten waarin ook voor het publiek duidelijk 
werd dat er iets bijzonders gebeurd was. 

In mei 2017 werd de 25e zangweek van Chamaret Chantant 
gehouden. Met Bernadette, maar helaas zonder Olard, die 
vanwege ziekte verstek moest laten gaan. Met Kees 
Doevendans hadden we een uitstekende vervanger.  
Met een programma van al eerder uitgevoerd repertoire en 
nieuwe werken werd onder de titel “Geloof, Hoop en Liefde” 
een prachtig concert gegeven in de muziekzaal in la Guérine 
en later op Kasteel Hernen. 
Alle zangers hadden al vaker deelgenomen. Er waren geen 
nieuwe deelnemers. Zo waren daar oa Carien Boot, Nico 
Kramers en Hilaire van den Bergh, de broer van Eric.   
 
Maar in datzelfde jaar werd ook duidelijk dat het huis 
verkocht moest worden. Zonder deze mooie en geschikte 
locatie zou het lastig zijn om zangweken voor grotere 
groepen te organiseren. 
En het nieuwe van Chamaret Chantant was er een beetje af. 
Het werd moeilijker de weken te vullen en Eric besloot om 
af te bouwen en te stoppen. 
 

In 2018 kwam Erik van Nevel nogmaals voor een 
programma van Nederlandse en Vlaamse Barok. 
Werken van voor veel deelnemers onbekende 
componisten werden uitgevoerd. Het orkest was 
ditmaal een mix van Octime (Rob, Gaby en Cocky) en 
Eelco, Martijn en Evelien. 
David du Crocq was wederom van de partij maar kon 
door stemklachten helaas niet zingen. Hij heeft zich heel 
nuttig kunnen maken in de keuken samen met Cor en 
Eli. 

Met Geert Vromans, een leerling van Erik van nevel, 
hadden we een hele goede tenor.  
Oda Buijs, de partner van Martijn was er dit jaar ook 
weer bij. 

 



Een week met Florian Just was de eerste aktiviteit van 
Chamaret Chantant dat jaar. 
In de zomer werd de tweede week met Niels en Robbert 
gehouden: “Herrie in de tent”. 
Nieuw was dat Misha van Weers, de vrouw van Robbert, 
er nu ook bij was. Zij gaf de pianisten individueel 
coaching. Robbert was de zangcoach en Niels was er voor 
de performance. 
Dit concept werd bijzonder gewaardeerd door de 
deelnemende zangers en pianisten.  
Ellen Goossens was er dit jaar als zangeres ook weer bij, 
net als Hannie en Maria. 
Nieuw waren Geessien Hutten, Marjon Tas en Arjan van 
Etten. 
De pianisten waren 4 hele goede amateurs, die zeer goed 
beslagen ten tonele verschenen: Ton van de Voort, 
Marije Zwanenburg, Frank Hutten en Jacob Engel. 

Het concert in kasteel Hernen was weer een bijzonder 
evenement met belichting en al. 

 

 

 

 

 

In de keuken was het 
gelukkig niet iedere dag 
herrie. Hermine kreeg dit 
keer versterking van Pim 
Besnard en Heleen van 
Gestel.  

 

 



 

De derde week met Niels, Robbert en Misha, “as you like it”, in augustus 
2019 was de een na laatste week van Chamaret Chantant. 
Wederom werden de deelnemende zangers en pianisten uitgedaagd om 
zich in allerlei facetten te laten zien. 
Naast Frank en Jacob waren Herman van Rooijen en Aartjan van Pelt de 
pianisten.  
Drie nieuwe zangers deden mee, naast Ellen, Loes en Geessien. 

In oktober 2019 was het dan echt de allerlaatste keer 
dat Chamaret Chantant een zangweek organiseerde. 
Onder leiding van Erik van Nevel werd een 
programma met werken van Johann Hermann Schein 
uitgevoerd. 

De cirkel was rond: Emy, Hannie, Imke en Jan Hein 
waren er als zangers van het eerste uur. 
Eelco was er op het orgel. 
Auke Klomp, de man van Emy, was er ook weer bij, 
altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken. 
En in de keuken stond Joris Derks, 
de zoon van Olard en Bernadette. In 
2009 was hij als 10-jarig jongetje 
met zijn ouders meegekomen naar 
Chamaret en nu zwaaide hij met een 
vriend, Espen Thijsen, met de 
pollepel. 
Voor de organisatie in de keuken 
was Lieve er ook nog, dus het kon 
niet meer stuk. 

Een heel goed orkest was door Eelco samengesteld 
met als tweede gambist Saartje Schrage.  
Gaby kreeg plotseling een peesontsteking en kon 
helaas geen viool spelen. Ze is wel meegegaan en 
heeft in het koor meegezongen. 
Haar plaats werd op het laatste moment 
ingenomen door Barbara Vermaas. 
 
 



Bij de zanggroep waren dus veel oude 
bekenden en mensen van het eerste uur. 
Er was slechts een nieuwe zanger: Willem 
Wits, de huidige partner van Eric. 

 

 

Met een prachtig concert op 27 oktober 2019 in een volle Antonius van 
Padua kerk in Nijmegen kwam er een eind aan 11 jaar Chamaret Chantant. 

 

Het was een bijzondere tijd, 33 zangweken. Ik had het niet kunnen doen 

zonder alle hulp van de zangers, de begeleiders, de instrumentalisten, de 

partners en natuurlijk niet te vergeten de mensen in de keuken. 

Allemaal heel erg bedankt!!!! 

Eric 

 

In een apart document, Chamaret Chantant Zangweken, staan alle 

zangweken met begeleiders, repertoire, zangers, instrumentalisten, 

cateraars en concerten.  


