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EEN FILM OVER
OVER
DE KOORSCHOOL
Omdat de Koorschool 70 jaar bestaat, is
een documentaire gemaakt: ‘De kinderen
van de Koorschool’. Joona, Cato en
Lodewijk spelen de hoofdrollen. Ze
werden dit najaar met klasgenoten
gefilmd op school tijdens
Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest
en het kerstdiner en bij repetities,
optredens en een voorspeelavond.
Joona: “Het was best raar als de camera
dichtbij kwam. Kinderen uit de klas
gebaarden dan: ‘Joona, je wordt
gefilmd!”. Dan dacht ik: ‘Weet ik! Ik
probeer juist gewóón te doen!” Lodewijk:
“Ik deed alsof de cameramensen er niet

Joona, Cato en Lodewijk oefenen ieder dag.

waren.” Cato: “Na twee keer was ik aan
de camera gewend.”

“WE ZINGEN ELKE DAG”
Joona (10), Cato (11) en Lodewijk (10) zitten op de Koorschool. Ze
krijgen elke dag muziekles, zingen in het koor van de Bavokathedraal
en gaan met de hele school op tournee. Er zijn in Nederland maar twee

Open Dag

De première van ‘De Kinderen van de
Koorschool’ is op 6 maart in de
Philharmonie. Burgemeester Wienen
opent de link naar het eerste deel. De
documentaire heeft zes delen en wordt
ook getoond via o.a. Haarlem105, NH
Media en op de Open Dag van de
Koorschool op zaterdag 12 maart. Meer
informatie: koorschoolhaarlem.nl.
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D

e Haarlemse Koorschool is een
basisschool vanaf groep 5. Elk jaar
worden er 18 kinderen toegelaten. Ze
moeten muzikaal zijn, een instrument spelen en
een stemtest doen. “Je hoeft niet goed te
kunnen zingen om hier op school te komen”,
vertelt Cato. “Je leert het vanzelf.”

Een geniale school

Lodewijk, Joona en Cato vinden de Koorschool
een heel fijne school. Joona: “Er zitten maar 18
kinderen in de klas. Je krijgt dus veel aandacht.

En: we zingen elke dag. We zongen op mijn
vorige school maar één keer per jaar. Of nul
keer.” Lodewijk: “De school is geniaal. Er zitten
heel leuke kinderen op, het is gezellig en cool.”

Mozart

Het drietal is heel muzikaal. Op een
voorspeelavond dit najaar speelde Lodewijk een
stuk van Mozart. Joona: “Lodewijk, je speelt
prachtig piano.” Lodewijk: “Dank je. En jij kan
heel mooi zingen.” Lodewijk en Joona: “En Cato,
jij speelt heel mooi viool!”

De Koorschool aan het oefenen.

OVER MUZIEK MAKEN

VIOOL

Cato: “Ik wilde al viool spelen toen ik heel
klein was. Ik deed met een steelpan en een
pollepel alsof ik viool speelde. Toen mocht ik
op vioolles van mijn ouders. Vioolspelen
maakt me rustig.”

ZANG

Joona: “Zingen geeft mij een vrij gevoel. Als
je zingt, kun je zijn wat je wil, op je eigen
manier. Ik vind het fijn als ik complimenten
krijg – en als ik geen compliment krijg, dan
kan ik er iets van leren.”

PIANO

Lodewijk: “Sommige mensen raken ontroerd
als ze me horen spelen. Ik kan daar niets
aan doen. Ik vind het gewoon leuk om iets
met anderen te delen wat ik goed kan en
waar ik van hou.”

