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Het Kerstconcert van Mannenkoor Beeker Liedertafel
wordt ook dít jaar weer afwisselend en hartverwarmend.
Het vindt plaats op zondagmiddag 17 december a.s. te
14.30 uur in het Asta Theater Markt 6a te Beek. 

Speciale gast is de veelzijdige kunstenares Carla Maffioletti,
wereldwijd bekend van met name de Maastrichtse
Vrijthofconcerten met  André Rieu. Medewerking verlenen ver-
der de uit Blerick afkomstige harpiste Oxana Thijssen en het
projectkoor CantaYoung, samengesteld uit leerlingen van de
basisscholen in Kerkrade. Mannenkoor Beeker Liedertafel
staat o.l.v. Dion Ritten en de begeleiding is in handen van
Véron Jongstra. Het gevarieerde programma staat garant voor
een contrastrijk en sfeervol Kerstconcert.

Entreekaarten à € 12,50 (kinderen jonger dan 12 jaar € 5,-) 
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij:  
Schoenmode Hoedemakers, Markt 25 Beek, de koorleden 
en via de website van het koor: www.beekerliedertafel.nl

Carla Maffioletti

De sopraan Carla Maffioletti is van Braziliaanse afkomst maar
zij heeft ook Italiaanse en Nederlandse sporen in haar genen.
Zij studeerde zang en klassiek gitaar aan de Universidade

Federal van Porto Alegre (Brazilië). In 1998 verhuisde ze naar
Maastricht om te studeren bij Mya Besselink aan het
Conservatorium van Maastricht. In 2000, na haar enorme suc-
ces bij de Münchner Singschule in Duistland, kreeg zij de fijne
kneepjes van het vak geleerd door de vermaarde Noord
Amerikaanse sopraan Reri Grist.
Vanaf 2002 was zij een van de solisten bij André Rieu en zijn
Johan Strauss Orkest. Met Rieu zong Carla over de hele we-
reld. Ondere andere in New York, Berlijn, Wenen,  Maastricht,
Seoul,Tokyo en Toronto. Hiervan zijn een aantal cd’s en dvd’s
geproduceerd die nog regelmatig worden uitgezonden door
binnen- en buitenlandse tv-zenders.  Naast haar werk voor
André Rieu treed Carla ook regelmatig op in de Europese ope-
rahuizen. 

Oxana Thijssen

Oxana Thijssen (1995)
uit Blerick speelt harp
sinds haar zesde le-
vensjaar. Het instru-
ment stond letterlijk aan
haar wieg want haar
oudere zus speelde al
harp. Haar eerste 
lessen kreeg zij bij
Valérie Reijckmans, aan
de voormalige
Muziekschool in Venlo.
Op haar elfde werd
Oxana toegelaten tot
de Jong Talentenklas in
het Arnhemse ArtEZ
Conservatorium. 
Voor de zomervakantie
in 2011 deed ze auditie
voor de Jong
Talentenklas in
Amsterdam en werd
daarvoor aangenomen.
Momenteel heeft ze les
van Erika Waardenburg aan het Conservatorium van
Amsterdam. 

Inmiddels heeft de Blerickse een breed repertoire opgebouwd.
Zij heeft in de achterliggende jaren regelmatig deelgenomen
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aan solistenconcoursen en haar prijzen-
kast is aanzienlijk. Steeds vaker mag zij
laten horen welke ongekende eigen-
schappen er in dit bijzondere instrument
zijn verborgen. Zoveel klankkleuren, zo-
veel effecten. Ze wil zich op technisch,
muzikaal en creatief gebied tot het uiter-
ste inzetten en de harp een mooie plek
geven in de beleving van de luisteraar.''

CantaYoung

CantaYoung laat  Kerkraadse kinderen
(weer) zingen. Het project wordt breed
ondersteund door de Stichting
Muziekschool Kerkrade. Zij doet dit door op de basisscholen
in Kerkrade schoolkoortjes op te richten. Voor de iets oudere
kinderen is er één gezamenlijk Kerkraads jeugdkoor van start
gegaan. Natuurlijk wil CantaYoung dat dit alles op een kwalita-
tief goede manier gebeurt. Daarom werken de basisscholen,
de muziekschool en de amateurmuziekverenigingen samen.
Zij noemen dit de gouden driehoek.   

Bij CantaYoung staat het kind centraal. Het gaat op de eerste
plaats om plezier ervaren van en het enthousiast worden voor
het samen zingen in een koor. Daarnaast wordt er op een
ongedwongen manier kennis gemaakt met muziek. Er wordt

gewerkt aan de ontwikkeling van schoolkoren (8-10 jaar), het
Jeugdkoor Kerkrade (juniors 10-12 jaar), Youngsters (12- 15
jaar). In de toekomst zal er óók een Jongerenkoor (14-18 jaar)
en een Jongvolwassen koor (18-25 jaar) worden opgericht.
Het streven is dat kinderen, als ze ouder worden, van het ene
naar het andere koor kunnen overstappen en zo met plezier
kunnen blijven zingen.

Mannenkoor Beeker Liedertafel

Mannenkoor Beeker Liedertafel staat al meer dan 25 jaar
onder artistieke leiding van dirigent
Dion Ritten. 
Onder zijn directie is het koor uitge-
groeid tot een koor van een respecta-
bel niveau. Dit resulteerde meermaals
(1998 - 2005 - 2011 en 2014) in onder-
scheidingen op (Internationale) Koren-
festivals  voor Mannenkoren. 
Het koor organiseert al vele jaren het
kerstconcert in het Asta Theater. 

Op het programma staan wederom 
diverse traditionele
Kerstliederen, 
maar we zullen de
toehoorders ook 
verrassen met een
aantal nieuwe Carols.
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