
20 NOVEMBER 2021
KETEL 2 ENERGIEHUIS DORDRECHT

JUBILEUM CONCERT 
LA LUNA - VANZINGKEL&CO



Begin jaren negentig kreeg ik van de familie Mikx de uitnodiging om les te 
komen geven in “ De Stijlkamer ” van hun herenhuis aan de Voorstraat. Ik had 
toen geen idee, dat dit het begin zou zijn van een bloeiende lespraktijk, die tot 
op de dag van vandaag nog steeds succesvol is.

Augustus 1994 trok ik de stoute schoenen aan: Ik verspreidde een aantal zelf 
geknutselde posters in het centrum van Dordrecht om reclame te maken voor 
de eerste zangworkshops. Ja, zo deed je dat in de tijd zonder Facebook, websi-
tes en internet!

De workshops mondden uit in twee koren: Popkorn, een gemengd koor, en da-
meskoor La Luna. Een half jaar later startte een derde groep op de dinsdag-
avond. Dat was het begin van Eigenwijs nu beter bekend als “VanZingkel&Co”.

Drie koren met één dirigent……. Gaat dat niet allemaal hetzelfde klinken? Het 
antwoord is voor mij duidelijk: Nee! Ik heb altijd geprobeerd om het repertoi-
re van de koren aan te laten sluiten bij de identiteit van de groep. Door de 
koorleden zelf de liedjes te laten kiezen, kwam vanzelf een passende eigen 
stijl. Zo werd La Luna een Jazzy koor; Popkorn de 70-ties groep; en VanZing-
kel&Co het popkoor. Gezamenlijk sloten we ieder zangseizoen af met een con-
cert. Deze traditie houden we nu al heel wat jaren in stand en is nog altijd een 
feestelijke happening, waar we met plezier naar toe werken. Helaas hield Pop-
korn in 2007 op te bestaan. Door een tekort aan mannen in de groep en stem-
problemen van mijzelf heb ik dit koor met pijn in mijn hart moeten opheffen.

In 2019 bestonden La Luna en VanZingkel&Co 25 jaar. Wat zijn de jaren voor-
bij gevlogen! We hebben veel zangplezier met elkaar beleefd, leuke optredens 
gehad, er zijn koorleden gekomen en gegaan, kinderen geboren enz… enz. 
Kortom: we hebben een hoop met elkaar meegemaakt en zijn op allerlei ma-
nieren met elkaar verbonden. Sterker nog: we komen waarschijnlijk niet meer 
van elkaar af!

Dit wilden we vieren op 21 maart 2020. Jammer genoeg ging Nederland een 
week voor het concert in Lockdown en werd het concert afgelast. We hebben 
het afgelopen anderhalf jaar amper live kunnen zingen. Onze repetitie avon-
den werden online voortgezet. Niet iedereen vond dit even geslaagd, waar-
door we een aantal leden verloren hebben. Gelukkig is de harde kern altijd ge-
bleven! Zij heeft ervoor gezorgd, dat beide koren, in soms wat afgeslankte 
versie, toch hebben kunnen voortbestaan. 

Na een stilte van bijna 2 jaar kunnen we vandaag eindelijk weer live voor jullie 
zingen, hier in het Energiehuis. La Luna bijt het spits af met de show: A matter 
of the heart! VanZingkel&Co treedt op na de pauze met: VanZingkel nog altijd 
Eigenwijs!

Veel Plezier!
Annemarie van der Wijk

VOORWOORDJE
VAN DE JUF
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LA LUNA
A MATTER OF THE HEART!

Hallelujah I Just Love Him So - Ray Charles

Old Town - Phil Lynott

Slipping Through My Fingers - Abba

Ain't No Mountain High Enough - Ashford & Simpson

All Dutch Eurovision - Medley

Leef - André Hazes jr

Dancing In The Street - Mick Jagger & David Bowie
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BRASSOCIETY
BRASSOCIETY ZORGT OVERAL VOOR FEEST!

Brassociety is een New Orleans stijl brass band be-
staande uit muzikanten uit verschillende ensembles in 
Nederland. Ze combineren de dansbare en energieke 
New Orleans brass band stijl met een Europese sound 
en brengen zo Jazz, Blues en moderne Popsongs op 
geheel hun eigen manier. 

Je kan de 9-koppige band zien spelen op straat of op 
een podium.
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VANZINGKEL&CO
VAN ZINGKEL NOG ALTIJD EIGENWIJS!

Sway - Versie Pussycat Dolls

Havanna - Camila Cabello

Why Tell Me Why - Anita Meyer

Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor & John Legend

All About The Rain - Medley

Houten Hart - Poema's

Bohemian Rhapsody - Queen

Je Veux - Zaz
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MET DANK AAN
DE VOLGENDE MENSEN EN ORGANISATIES

Erik Kraaijestein - piano
Michel van Nes - basgitaar

Bas de Beer - drums

Brassociety

Jenny Coenen - foto en �ilm materiaal VanZingkel&Co
Margreet Ketting - foto collage koorleden VanZingkel&Co

Organisatie commissie jubileum - Tanja Schipper,     
Chantal Stolk, Marianne Veldhoen, Ineke van Mierloo en  

Becky Ronner

Jill Enserink - ontwerp poster jubileum

Mae Enserink - beamer presentatie voorstelling

Ton van der Kolk - gra�ische vormgeving programma

Sofyan Belghali - Film animatie Why Tell Me Why en  
concert registratie 

Danny van der Weck - fotogra�ie

De koorleden van La Luna en VanZingkel&Co voor hun 
enthousiasme en inzet om dit jubileum mogelijk te 

maken!

Stichting ToBe
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EN NATUURLIJK
ALLE SPONSORS

A D M I N I S T R A T I E S  &  B E L A S T I N G E N

Koellin
Jagroep
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