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VOLWASSENENKOOR 
als kind al in La Bohème?
Laura: Oh ja, ik doe deze Puccini
al voor de tweede keer. Eerst zong
ik nog bij het kinderkoor en nu
dus bij het volwassenenkoor. Het
maakt veel herinneringen wakker
als ik de kinderen op het toneel
zie staan. De liedjes werden er
destijds zo ingedrild, dat we ons
moeten inhouden om niet op-
nieuw mee te zingen.
Sandra: Met het kinderkoor heb
ik zelfs tweemaal in La Bohème
gestaan, dit wordt dus mijn derde
passage. 
Laura: Destijds werden er in de
voorstelling nog echte kreeften
geserveerd. Ik herinner mij hoe
wij als kinderen die lekkernijen
gapten en daarna zelf opaten.
Sandra: Ja, ook naast de planken
werd er plezier gemaakt. Tijdens 
de busritten van het operage-
bouw in Gent naar Antwerpen
zongen we vaak meerstemmige
liedjes.
Maken veel leden uit het kinder-
koor de overstap naar het vol-
wassenenkoor?
Laura: Niet bepaald, maar velen
kiezen wel voor een kunstrich-
ting. Musicalzangeres Deborah
De Ridder zat bijvoorbeeld bij het
kinderkoor, maar ook balletdan-
ser Jan Casier.
Sandra: Een zangcarrière leek
voor mij niet weggelegd, aange-
zien ik geen noten kon lezen. Na
een spoedcursus heb ik mijn stou-

te schoenen aange-
trokken en ingangsexa-
men gedaan aan het Conser-
vatorium. Met enig voorbehoud
kon ik er starten en inmiddels is
mijn droom dus helemaal uitge-
komen.
Wat houdt dit beroep boeiend?
Laura: Wij krijgen de kans om in
korte tijd heel veel producties te
ontdekken. Anderzijds moeten
we, anders dan zangers die van
het blad zingen, onze teksten wel
uit het hoofd leren. Daarnaast is 
het ook leuk om je elke productie
weer te kunnen verkleden, soms
zelfs in op maat gemaakte kos-
tuums.
Sandra: Soms dienen zich extra
kansen aan. Tijdens een zangpro-
ject in Mechelen werd ik jaren ge-
leden aangeklampt op straat door
een producer van Familie. Of ik in
de VTM-reeks een aria wou zin-
gen uit Carmen? Zo heb ik voor te-
levisie een maand lang de rol van
operazangeres Alizee gespeeld in
Familie. 
ILSE DEWEVER

Laura Gils (35, Antwerpen) en 
Sandra Paelinck (30, Mortsel) 
maken deel uit van het Koor van 
Opera Vlaanderen, maar zongen 
ook jarenlang bij het kinderkoor. 
Dit is niet hun eerste La Bohème. 
“We zouden zo weer met het 
kinderkoor mee kunnen zingen.” 

Internationale diva’s en tenoren 
komen en gaan, maar het Koor van 
Opera Vlaanderen ziet u telkens weer 
staan. Ook vanaf zondag, in La 
Bohème. Het kinderkoor van het 
gezelschap levert al helemaal een 
krachttoer, met maar liefst drie 
producties voor de boeg.
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Laura Gils, Merel De 
Coorde, Titus Schrooyen 
en Sandra Paelinck. 
FOTO DIRK KERSTENS

WEGGEEFBEURS
ZA 12/12

Geven en 
nemen in 
De Roma

Zit je met spullen te veel, dan kan
je morgen, zaterdag, vanaf
13.30u standhouder worden en 
die spullen weggeven in ruil voor
nieuwe hebbedingen op de ruil-
en weggeefbeurs in De Roma. El-
ke bezoeker en elke standhouder
krijgt drie bonnen die hij of zij
kan inruilen aan de weggeefstan-
den. 
Ook bezoekers krijgen de kans
om zaken in te ruilen. Bijvoor-
beeld in de ruilkast. Als je er een
boek inzet, krijg je de kans om
een ander exemplaar mee naar
huis te nemen. Verder heeft ook
het Ecohuis een plantenzadenbib
op de beurs. En is de kinderfiets

van zoon of dochter een maatje te
klein geworden, ruil hem dan in
tegen een groter exemplaar bij de
stand van A’pen op Wieltjes. 
Om in de kerstsfeer te blijven, is
er ook plaats voor kerstwork-
shops. Zo leer je een eigen kerst-
cadeau maken in een uur tijd.
Massageolie, zeep of een scrub
zijn blijkbaar snel gemaakt. Heb
je al voldoende kerstcadeaus,
dan kan je nog terecht bij de
workshop ‘maak je eigen kerst-
boom’. Je gaat samen met een
ervaren houtbewerker aan de
slag en op het einde van de
workshop keer je huiswaarts
met een zelfgemaakte en origi-

nele kerstboom uit pallethout. 
Een derde workshop is er voor de
allerkleinsten. Zij worden bege-
leid bij het maken van een origi-
nele kerstkaart door Studio Kuur-
jeuzereus. De drie workshops zijn
bovendien gratis. Om het hele-
maal af te maken, vind je in De
Roma zaterdag ook nog een re-
paircafé. Je brengt je kapotte kle-
dij mee en Het Ecokot en VAK-
atelier maken je spullen zo goed
als nieuw. Soep, taart, pannen-
koeken, warme chocolademelk
(gratis voor kinderen) en glüh-
wein zijn de kers op taart. (rvre)

i www.deroma.beFOTO WIM JANSSENS
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Hoe zijn jullie als kind al in de
opera verzeild geraakt?
Laura Gils: Muziek zat er van
thuis uit in. Ma was violiste bij het
Orkest van de Vlaamse Opera, en
haar twee zussen spelen hier nog
steeds. Mama nam me vaak mee
naar haar werk. Op mijn vijfde zat
ik al een volledige Parsifal uit. Van
mijn achtste tot mijn zestiende
heb ik in het kinderkoor gezeten.
Ik zing al zeven jaar bij het vol-
wassenenkoor, sinds twee jaar als
vast koorlid. 
Sandra Paelinck: Mijn ouders
hadden niks met klassiek, maar ik
wilde wel al vroeg graag zingen.
Toen mijn moeder een oproep zag
voor jonge zangers bij de Opera, 
ben ik auditie gaan doen met een
lied van Dana Winner. (lacht) 
Ook ik heb behoorlijk lang in het
kinderkoor gezeten. Ik zong er
zelfs nog toen ik aan het Conser-
vatorium begon. Na negen jaar
losse opdrachten bij het Koor
Opera Vlaanderen, ben ik sinds
dit seizoen vast koorlid.
Deze Carsen-productie dateert
van 1993. Dus stonden jullie ook
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KINDERKOOR 

BEURS
ZA 12/12  ZO 13/12

In de Arteveldestad kan je een culinaire ontdek-
kingstocht ondernemen tijdens Lekker Genieten in
Gent. Locaties zijn het Ghent Marriott Hotel, het
Groot Vleeshuis en het hotel NH Gent Belfort. Be-
zoekers zijn er zaterdag en zondag welkom van 10
tot 18u. Een deelnameticket kost 5 euro en bevat
vijf afscheurstrookjes. Die zijn onder meer goed
voor een kookworkshop naar keuze en proevertjes.
Er zijn ook kooksessies met Wout Bru, Michel Van
Tricht, Peter Balcaen en Felix Alen. (kl)
i www.lekkergenieten.com Wout Bru. FOTO FVV
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Culinair Gent

PARTY
ZA 12/12

Het bekende Borgerhoutse deejayduo De Ras en De
Schele, sinds enkele jaren verenigd in Discobaar A
Moeder, draait morgen, zaterdag, leuke plaatjes in
Club Petrol. Alle genres van nu en weleer passeren
de revue. De twee krijgen gezelschap van Goe Vur
in den Otto, Miss Schwarzkopf en Louis Katorz. Een
ticket met vier drankbonnen kost 20 euro. Ga je 
voor het volledige pakket, met onder andere een
snelle entree, plasbandje en vestiaire, dan betaal je
30 euro. De deuren openen om 22u. (elbo)
i www.petrolclub.be Discobaar A Moeder. FOTO FRBE

A Moeder

Gelukkig hoeven de kinderen –
van zes tot veertien jaar – niet de
partituren van álle voorstellin-
gen in te studeren. Door de wet
op de kinderarbeid wordt er per
productie zelfs gewerkt met ver-
schillende bezettingen.
Titus Schrooyen (10, Brecht) en
Merel De Coorde (13, Antwer-
pen) zitten in de cast van Babel,
een opera voor kinderen vanaf 
zes jaar die tijdens de kerstvakan-
tie te zien is in HetPaleis. “Omdat
de mensen in het stuk elkaar niet
goed begrijpen, zingen we in een
verzonnen brabbeltaaltje”, vertelt
Titus. “Sommige woorden lijk je
te verstaan, zoals kaput, anderen 
lijken dan weer echt Chinees.” 
“In opera wordt vaak in een
vreemde taal gezongen”, treedt
Merel hem bij. “Maar er wordt ons
altijd goed uitgelegd wat we pre-
cies zingen. Dat is ook nodig om
ons te kunnen inleven. Soms zit-
ten er kinderen in het koor die
thuis zo’n taal, Russisch of Itali-
aans, spreken. Dan helpen die ons

PRAKTISCH
LA BOHÈME
In de bejubelde regie van Robert Carsen
uit 1993 brengt Opera Vlaanderen van-
af zondag La Bohème. Deze Puccini-klas-
sieker volgt het spoor van jonge arties-
ten in het Frankrijk van de 19de eeuw.
De jeugdige opwinding en creatieve
energie krijgen een flinke deuk als hun
zieke vriendin Mimi overlijdt.
i Van 13 tot 31/12 in opera Antwerpen, van 
10 tot 20/01 in opera Gent.

BABEL
Samen met HetPaleis en I Solisti Del
Vento maakt Opera Vlaanderen met Ba-
bel een opera voor kinderen vanaf zes
jaar. Frank Adam verzorgde de tekst,
Sam Vloemans schreef de muziek. Re-
gisseur Benoît de Leersnyder duikt met
het publiek in een stad waar honderden
talen tegelijk gesproken worden en ie-
dereen toch vreedzaam samenleeft. Met

het kinderkoor van Opera Vlaanderen,
acht livemuzikanten en drie operazan-
gers.
Van 18/12 tot 06/01 in HetPaleis in Antwer
pen, daarna op tournee. www.hetpaleis.be

OUD EN NIEUW
Wie het jaareinde in stijl wil uitzwaai-
en, is bij Opera Vlaanderen aan het
goede adres. De voorstelling van La Bo-
hème op oudejaarsavond kan gecombi-
neerd worden met een diner. In de ope-
ra van Gent kan het publiek op 1 janua-
ri het nieuwe jaar inzetten met een
operetteconcert. Met tenor Thomas 
Blondelle gaat Antwerpen op 5 januari
de lichtvoetige toer op met Weense
deuntjes. En echte fans huren een his-
torisch kostuum om te dansen op het
Grote Operabal, op 2 januari in de ope-
ra van Gent. (id)
www.operaballet.be

met de uitspraak.”
Het kinderkoor van Opera Vlaan-
deren oefent elke zondagoch-
tend. In de aanloop naar een pro-
ductie wordt er vaker gerepe-
teerd, soms zelfs in kostuum. “De
solisten of koorleden bijstaan,
da’s natuurlijk superleuk”, zegt
Merel. “Als het kinderkoor in de
achtergrond een engelenkoor
vertolkt, hoor je ons wel, maar zie
je ons vaak niet.”
Ook in La Bohème staan er straks
weer kinderen op het podium.
Hoe houden die zich zo lang wak-
ker? Titus: “Achter de coulissen is
het druk genoeg, maar eens in de
auto vallen mijn ogen dicht.” Me-
rel: “Als het kinderkoor bijvoor-
beeld alleen in het eerste deel op-
komt, kunnen we daarna al naar 
huis. Want het kinderkoor komt
alleen groeten aan het slot bij pre-
mières. Maar die vallen dan ook
vaak in het weekend.”
   Voor deze stadsopera slaan drie
huizen de handen in elkaar. Voor
het eerst werken I Solisti del Ven-
to, HetPaleis en Opera Vlaande-
ren samen aan een productie. De
vier artistieke spilfiguren zijn au-
teur Frank Adam, componist/
trompettist Sam Vloemans, regis-
seur Benoît De Leersnyder en sce-
nografe en kostuumontwerpster
Emilie Lauwers. 

(id)

Naast de veertig vaste koorleden 
beschikt Opera Vlaanderen ook 
nog over een kinderkoor van een 
vijftigtal jonge zangers. Met de 
opera La Bohème, de 
jeugdvoorstelling Babel (6+) en 
het ballet De Notenkraker voor 
de boeg, hebben die het razend 
druk.


