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Openingsnummer Can you dig it 

Hoi allemaal!

Ik ben Merel Rosendaal, ik zit in klas GT4A, 
dus in mijn eindexamenjaar. Hierna wil ik 
graag door naar havo en hoop ik dus ook 
nog vaker met het Were Di Songfestival  
mee te mogen doen! Ik ben 15 jaar en doe 
voor de tweede keer mee aan het Were Di 
Songfestival, wat ik weer erg leuk vind. 

Ik ga vanavond ‘Too Good At Goodbyes’ van 
Sam Smith voor jullie zingen. Ik heb best 
wel lang nagedacht over welk liedje ik zou 
kiezen, maar uiteindelijk is het dit 
geworden. Ik wilde ook iets anders zingen 
dan vorig jaar. Ik heb dit nummer gekozen, 
omdat ik het een mooi, gevoelig liedje vind 
en het liedje goed bij me vind passen.  
Ik heb nu twee jaar zangles van Chelsea, 
waar ik erg blij mee ben. Zingen vind ik dus 
ook super leuk om te doen. Ik heb in die 
twee jaar, ook al wat vaker opgetreden, 
waar ik ook weer erg veel van leer. Hierdoor 
wordt het zingen alleen maar leuker.

Ik vind het super leuk om hier weer drie 
avonden op dit podium te mogen staan!

Veel kijk- en luisterplezier!

Groetjes, liefs Merel.

Merel Rosendaal
Too good at goodbyes (Sam Smith)

Voorwoord: 
Welkom allemaal op ons 27e Were Di Songfestival. Wat jullie vanavond gaan 
meemaken is het resultaat van vele weken hard werken. Op 1 november werden de 
audities voor de zangers en zangeressen gehouden. Men moet auditie doen met 
het nummer dat men ook wil gaan uitvoeren op het Songfestival. Dus de liederen 
die u vanavond hoort, zijn altijd uitgekozen door de kandidaten zelf. Het is een 
mooie neerslag van wat hen op dit moment bezighoudt. 

Na deze audities kan het repeteren pas echt beginnen, want pas dan weten we wat 
we moeten gaan instuderen. Er gaan dan verschillende werkgroepen aan de slag.

De band
Als basis wordt er een schoolband gevormd, bestaande uit een pianist, een 
drummer, een basgitarist en twee gitaristen. Zij studeren de nummers geheel 
zelfstandig in. Naast de begeleiding van het Songfestival spelen zij ook nog op 
andere gelegenheden.

Het orkest
Dit jaar bestaat het orkest uit 65 muzikanten. Een record. Nadat de arrangementen 
zijn geschreven kunnen de repetities beginnen. Vanaf 1 december repeteerden zij 
elke vrijdagmiddag in het muzieklokaal onder leiding van Patrick van Zutven.

De achtergrondzangeressen (backing vocals)
Uit de meer ervaren deelneemsters gingen dit jaar zes zangeressen aan de slag om 
dit karwei te klaren. Onder leiding van Puk van Hout werd er een zaterdag en een 
repetitieweekend steeds van negen tot vijf keihard gewerkt om de soms wel heel 
ingewikkelde partijen in te studeren. 

De presentatrices
Ook de presentatie van dit festijn krijgt de nodige aandacht. Ruud Beerens bereidde 
hen voor om dit gladjes te laten verlopen. Zij moeten immers minstens achttien 
keer voor het publiek acteren.

De zangers en zangeressen
Ook zij worden voorbereid om hun lied goed en mooi neer te zetten. Dit doen ze in 
drie workshops die door onze zangcoach Chelsea Foreman worden gegeven. 
Vragen die aan de orde komen in deze workshops zijn onder andere: waar gaat je 
lied over, wat betekent dit voor jezelf, hoe breng je dit over?

En dan komt alles voor het eerst bij elkaar in het repetitieweekend van afgelopen 
zaterdag en zondag. Aan ieder lied wordt dan drie kwartier intensief gewerkt. Nog 
een generale repetitie met alle techniek erbij en dan staan we uiteindelijk hier en 
nu voor u te schitteren en wederom te genieten van dit prachtige evenement. 

Heel veel plezier!

Marcel Driessen

Hallo allemaal! 

Wat leuk dat jullie komen kijken naar het 
Were Di Songfestival. 

Mijn naam is Justine Straver, ik ben 17 jaar 
oud en zit in vwo 6. Dit is de eerste keer 
dat ik meedoe aan het Songfestival en, als 
ik slaag natuurlijk, helaas ook de laatste 
keer.  

Ik heb nu ongeveer 2 jaar zangles bij 
Chelsea Foreman, wat ik keileuk vind. 
Naast zangles vind ik het leuk om met 
vriendinnen te zijn.

Het lied wat ik vanavond voor jullie ga 
zingen is ‘Wings’ van Birdy. De keuze was 
snel gemaakt. Dit is namelijk al jaren één 
van mijn favoriete nummers. Daarom vind 
ik het leuk om met dit nummer voor jullie 
op te treden! 

Ik hoop dat jullie een leuke avond hebben 
en er net zoveel van genieten als wij!

Veel plezier!

Liefs, Justine

Justine Straver
Wings (Birdy)
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Heyhey,

Ik ben Kim en ik ben 16 jaar. Ik zit nu in 
mijn examenjaar op havo en volgend jaar 
wil ik graag toegepaste biologie gaan 
studeren. Dit is de eerste keer dat ik 
meedoe aan het Songfestival, omdat ik 
eigenlijk nooit de moed had om überhaupt 
mee te doen aan de audities.

Dit jaar was het anders. Ik dacht: ‘‘Het is 
toch mijn laatste schooljaar en we kunnen 
het altijd proberen.’’ Toen ik hoorde dat ik 
mee mocht doen, was ik dan ook heel erg 
blij. Ik zing eigenlijk al van kleins af aan, 
maar heb sinds vorig jaar ook echt zangles. 
Dit heeft mij ook wel geholpen om meer te 
durven zingen voor andere mensen. Naast 
zingen zit ik ook nog op tennis en vind ik 
het superleuk om veel met vriendinnen te 
doen. Door hen ben ik ook overgehaald om 
mee te doen aan het Songfestival.

Het liedje dat ik ga zingen is ‘Burning’ van 
Sam Smith. Ik heb voor dit lied gekozen, 
omdat ik het natuurlijk heel mooi vind, 
maar ook omdat ik het verhaal erachter 
graag wil overbrengen. Het lied gaat over 
een persoon die echt hopeloos en boos is 
op zichzelf, omdat zijn relatie is stuk-
gelopen. Hoe Sam Smith dit overbrengt en 
verwoordde in het lied vond ik heel mooi en 
dit wil ik graag met jullie delen. Ik wens 
iedereen een leuke en muzikale avond toe 
en geniet van alle mooie optredens!

xx Kim

Kim van Dijk
Burning (Sam Smith)

Hoi, 

Mijn naam is Pleun en ik ben 15 jaar oud. 
Ik zit in at3f en doe dit jaar voor de 2de 
keer mee met het Songfestival. Mijn eerste 
deelname vorig jaar vond ik erg leuk en 
heel leerzaam.

Ik ga vandaag het nummer ‘When we were 
young’ van Adele voor jullie zingen.  
Dit nummer heb ik gekozen, omdat het een 
mooie powerballad is en het een duidelijk 
verhaal vertelt. Het is ook heel anders dan 
mijn nummer van vorig jaar. Vorig jaar was 
het een klein en gevoelig liedje.  
Mijn nummer dit jaar is veel groter, maar 
nog steeds gevoelig. Deze combinatie vond 
ik goed bij mij passen en wilde ik dus graag 
op het Songfestival zingen.

Sinds een paar jaar heb ik zangles van 
Chelsea Foreman. Dit vind ik leerzaam en 
vooral heel leuk. Naast zingen vind ik het 
leuk om naar muziek te luisteren, te 
shoppen en ik kijk graag veel series op 
Netflix.

Meedoen aan het Songfestival is voor mij 
een hele gezellige en leerzame ervaring.

Veel plezier,

xoxo Pleun 

Pleun van de Schoor
When we were young (Adele)
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Heehoi, 

Mijn naam is Lotte, ik ben 17 jaar en ik zit 
in het eindexamenjaar van de havo. Dit is 
de eerste en laatste keer dat ik deel kan 
nemen aan het Were Di Songfestival.  
Buiten het zingen om speel ik ook een 
muziekinstrument. U kunt mij vanavond 
dan ook in het orkest zien op de alt-
saxofoon. Ik ben graag bezig met muziek 
en dan niet per se alleen op mijn saxofoon 
of vocaal. In havo 3 heb ik voor het keuze-
vak muziek gekozen en in de afgelopen 
twee jaar heb ik ook kennis mogen maken 
met een basgitaar, een piano, en met een 
aantal slagwerk instrumenten. 

Dit jaar staat mij een grote uitdaging te 
wachten: in plaats van dat ik me achter 
mijn saxofoon verschuil, sta ik dit jaar 
vooraan op het podium met een microfoon 
in mijn hand. Ik ga vanavond het liedje  
‘In the Ghetto’ zingen voor jullie. Ik heb dit 
nummer gekozen, omdat ik eigenlijk best 
wel een beetje fan ben van Elvis Presley en 
omdat ik de betekenis van het nummer 
heel mooi vind.

Lotte Brom
In the Ghetto (Elvis Presley)

Het nummer gaat over een man en een 
vrouw die in the ghetto van Amerika een 
kindje krijgen maar doordat ze al 
ontzettend veel schulden hebben zijn ze 
helemaal niet blij met de komst van hun 
zoon. Het lied neemt je mee in de 
levensloop van hun zoon en aan het einde 
merk je dat die zoon in de schoenen van 
zijn vader treed en het gedoe weer 
opnieuw begint. Ik hoop u vanavond mee 
te kunnen nemen in deze situatie en mijn 
gevoel over te kunnen brengen. 

Ik wens u een gezellige muzikale avond.  
Ik heb er in ieder geval super veel zin in,  
ik hoop u ook. 

Veel liefs, 

Lotte 
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Heyhoi allemaal!

Mijn naam is Isa en ik zit in klas ha5a, mijn 
examenjaar. Dit is de vierde keer op een rij 
dat ik meedoe aan het Songfestival.

Ik ga het liedje ‘Here’ van Alessia Cara 
zingen. De melodie ken je misschien wel 
van een nummer van Portishead. Alessia 
Cara heeft hier haar eigen versie van 
gemaakt en haar eigen tekst op geschreven. 
Het is een heel lekker rapnummer, met een 
onderwerp waar denk ik iedereen wel over 
mee kan praten. Die situatie die je hebt als 
je op een feestje bent maar je het eigenlijk 
helemaal niet naar je zin hebt en je 
niemand kent. Ongemakkelijk wel, hè?  
Ik heb dan ook voor dit liedje gekozen 
omdat het zo’n makkelijk onderwerp heeft. 
Afgelopen drie jaar had ik liedjes met een 
diepere betekenis. Dit is mijn examenjaar. 
Dat is allemaal al lastig genoeg, dus zing ik 
maar lekker een liedje met niet zo’n lastige 
betekenis. 

Je zult me dit Songfestival wel wat vaker 
voorbij zien komen. Ik doe dit jaar namelijk 
ook mee met de backing, waar ik heel veel 
zin in heb. Naast zingen dans ik heel  veel. 
Ook heb ik dit jaar de hoofdrol in de 
musical ‘The Wiz’ gespeeld, wat ik met 
plezier heb gedaan. Nou mensen, geniet 
van de avond! Groetjes, houdoe.

Xxx Isa 

Isa Kunenborg
Here (Alessia Cara)
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Heehoi allemaal!

Ik ben Marieke, ik ben 17 jaar en zit in  
vwo 6. Dit jaar mag ik voor de vierde en (als 
het goed is) laatste keer deelnemen aan 
het Songfestival. Ik heb er weer mega veel 
zin in!

Afgelopen jaar heb ik meegespeeld in de 
musical ‘The Wiz’. Voor de mensen die zijn 
komen kijken: ik was degene die voort-
durend op haar bek ging, de vogel-
verschrikker. Dit was echt een vreselijk 
leuke rol om te spelen en ik heb hier enorm 
van genoten. Verder heb ik aan nog een 
aantal leuke optredens mee mogen doen, 
zoals ‘Ameezing’. Naast zingen ben ik in 
mijn vrije tijd veel met mijn vriendinnen, ga 
ik iets te vaak uiteten en spendeer ik nogal 
veel tijd op Netflix. 

Het leek me leuk om voor de laatste keer af 
te sluiten met een knaller. Ik kwam daarbij 
al snel uit op het nummer ‘Alive’ van Sia.  
Naast dat ik dit gewoon een super vet 
nummer vind leek het me ook een 
uitdaging, aangezien het een keer wat 
anders is dan wat ik voorheen heb 
gezongen. Verder zullen jullie mij deze 
avond ook een aantal keer voorbij zien 
komen bij de backing vocals. 

Lean back and enjoy,

Liefs Marieke

Marieke van Rooij
Alive (Sia)

Hallo allemaal!

Ik ben Freek Nijpels,  
16 jaar en ik zit in 4 VWO. 

Dit jaar is het voor mij de derde keer dat ik 
mee mag doen met het Were Di Song-
festival.

Ik ben begonnen met zingen tijdens de 
musical van groep 8. Ik kwam er snel achter 
dat ik het zingen toch wel heel leuk vond. 
In mijn eerste jaar op deze school heb ik me 
dan ook meteen opgegeven voor het Song-
festival. Ik heb toen ‘Pak maar mijn hand’ 
gezongen. Het jaar daarop heb ik ‘Une belle 
histoire’ gezongen op het Songfestival. 
Vorig jaar heb ik helaas niet meegedaan, 
maar dit jaar ben ik er gelukkig weer bij!

Naast zingen heb ik als hobby’s voetballen 
en gamen. Verder zit ik bij de Feest-
commissie van het Were Di en help ik altijd 
graag mee tijdens de jeugdvakantie week in 
Leende.

Vanavond ga ik voor jullie het liedje ‘Avond’ 
van Boudewijn de Groot zingen. Dit is een 
lied dat ik erg mooi vind. Ik hoorde het lied 
voor het eerst toen ik naar de Top 2000 
luisterde. Dit lied staat elk jaar erg hoog in 
de lijst en dat vind ik ook zeer terecht!

Ik hoop dat jullie er net zo van kunnen 
genieten als dat ik ga doen.

Veel luisterplezier en een leuke ‘AVOND’!

Freek

Freek Nijpels
Avond (Boudewijn de Groot)

Mambo (hallo)

Mijn naam is Esther Umwamikazi en ik zit 
in 5 vwo. Ik ben 17 jaar oud en ik doe voor 
de derde keer mee met het Were Di Song-
festival. Ik ben superblij dat ik de kans heb 
gekregen om aan dit leuke project deel te 
nemen en hoop dat jullie hier ook van 
genieten.

Ik ga vanavond het lied ‘Mamaland’ van 
Yvonne Chaka Chaka zingen. Ik weet vrijwel 
zeker dat jullie nooit van dit geweldige 
icoon hebben gehoord, dus ga ik jullie iets 
vertellen over haar. Yvonne Chaka Chaka is 
een Zuid-Afrikaanse artiest en icoon in het 
sub-Sahara gebied. Zij heeft veel liedjes 
gemaakt omtrent haar Afrikaanse identiteit 
en heeft in haar carrière veel betekend voor 
de Afrikaanse geschiedenis. Ik heb dit liedje 
vaak in mijn kindertijd gehoord, maar wist 
nooit wat het betekende. Toen ik het dus 
weer hoorde, kwamen alle herinneringen 
van mijn moederland, mijn vrienden en 
familie terug. Ik heb het dus bewust 
gekozen, omdat het om mijn moeder-
continent Afrika en mijn eigen identiteit 
gaat.

Verder werk ik in mijn vrije tijd in een 
supermarkt als kassamedewerker en zing 
ik in het weekend in een kerkelijke koor. 
Mijn geloof speelt ook een belangrijke rol in 
mijn leven.

Kortom, ik hoop dat jullie gaan genieten 
van ieder optreden van vanavond. Iedereen 
heeft hard zijn best gedaan om alles te 
geven wat hij heeft.

Esther Umwamikazi
Mamaland (Yvonne Chaka Chaka)

6 7
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Hoi allemaal,

Mijn naam is Fabiënne Kokken en ik ben 17 jaar. 
Ik zit in 5 gymnasium en dit is dan ook de vijfde 
keer dat ik mee mag doen met dit geweldige 
Songfestival. In mijn vrije tijd ben ik altijd 
graag met muziek bezig. Ik speel al ongeveer 
zeven jaar piano en ik begeleid mezelf vaak 
met zang. Ik heb ook al zes jaar zangles bij 
Foreman Vocal Coaching, waar ik les heb van 
Chelsea Foreman. Zij begeleidt de zangers ook 
bij het Songfestival.

Afgelopen jaar heb ik in de schoolmusical ‘The 
Wiz’ meegespeeld en -gezongen. Dit was een 
supertoffe ervaring en ik heb er enorm van 
genoten. Ook doe ik al een aantal jaar mee aan 
Ameezing High School en zit ik in de schoolband.

Vanavond ga ik voor jullie het nummer ‘You are 
the reason’ van Calum Scott zingen. Ik was dit 
jaar al vroeg op zoek naar een lied om te 
zingen, maar ik kon steeds niks vinden. Toen 
mijn zus mij dit nummer liet horen, wist ik het 
meteen: dit is mijn Songfestivalnummer. Het 
lied gaat over iemand die zijn geliefde pijn 
heeft gedaan en nu vraagt om vergeving. Hij 
heeft door dat hij een fout heeft gemaakt om 
zijn geliefde te laten gaan en wil diegene terug. 
Ik hoop dat ik jullie vanavond kan raken met 
mijn versie van dit nummer!

Naast solozangeres ben ik vanavond ook voor 
het vierde jaar te zien als backing vocal. Ik vind 
het erg leuk om nog wat meer uitdaging te 
krijgen in het zingen en achtergrondzang is 
een hele leuke extra.

Ik hoop dat u een heel leuke en  
muzikale avond heeft!

Groetjes, 
Fabiënne

Fabiënne Kokken
You are the reason (Calum Scott)

Hoi hoi,

Ik ben Suzan Coppelmans en ik ben  
13 jaar oud. Ik zit in de tweede klas 
havo, klas HA2D. 

Ik woon in Waalre met mijn ouders, zus 
en twee honden. 
Ik heb voor het eerst auditie gedaan 
voor het Were Di Songfestival. 
Ik vind het SUPER leuk dat ik door ben! 
Ik zing ook heel erg graag. Het liedje dat 
ik op het Songfestival zing is ‘Jolene’ 
van Dolly Parton, maar ik doe de versie 
van Miley Cyrus (die is iets leuker;). 
Ik hou van country muziek. 

Ik heb voor dit liedje gekozen omdat ik 
wel van een up-tempo houd. (Ik ben 
niet zo van die langdradige, zweverige 
muziek, als je snapt wat ik bedoel;). Ook 
vind ik het wel belangrijk dat er een 
boodschap in het liedje zit. En dat vind 
ik allebei in ‘Jolene’ zitten.

Ik speel ook gitaar en hockey bij Hod. 
Verder hou ik van lekker netflixen en 
kletsen met vriendinnen. 
Eigenlijk weet ik niet precies hoelang  
ik al zing en gitaar speel. Ik denk zo’n 
3,5 jaar.

Ik hoop dat ik niet te zenuwachtig zal 
zijn, en dat alles goed gaat ;) 
Ik heb er in ieder geval heel veel zin in! 
Ik hoop jullie ook!

Groetjes Suus.

Suzan Coppelmans
Jolene (Miley Syrus)

Mijn naam is Bente van Beuningen en ik 
ben 16 jaar. Ik doe vmbo gt, leerjaar 4 en 
dat betekent dat dit hopelijk mijn laatste 
jaar is. Dat is wel jammer, want meedoen 
aan het Were Di Songfestival is zo’n leuke 
ervaring! Je leert sowieso ook heel erg veel 
van de anderen die meedoen en de sfeer is 
gewoon zo goed. Ik ben erg blij dat ik dit 
jaar weer de kans heb gekregen om mee te 
doen. 

Dit is mijn tweede keer en dit jaar ga ik 
mee doen met het liedje: ‘At Last’ van  
Atta James. Ik heb dit lied samen met mijn 
zangdocente uitgekozen en ik ben er zo blij 
mee. Het is gewoon een lekker lied om 
naar te luisteren, dus hopelijk genieten 
jullie ervan. Ik vind het geweldig om te 
zingen en vooral dit soort liedjes, je hoeft 
er niet te veel bij na te denken en zoals ik 
al zei een mooi lied om naar te luisteren.  
Ik bespeel ook gitaar en de ukelele, omdat 
ik eigen muziek maken erg leuk vind. 

Veel plezier allemaal vanavond, geniet 
ervan!

Bente van Beuningen
At last (Atta James)

10 11 12

PAU
Z
E



1110

Hoi allemaal,

Ik ben Yannick Schuurmans. Ik ben 15 jaar 
oud, ben bezig met mijn vierde jaar vwo,, 
speel harp, speel toneel en zing graag. Dit 
is het tweede jaar dat ik mee doe aan het 
Were Di Songfestival. Dit jaar ga ik zowel 
zingen als harp spelen. Ik heb muziekles 
van iemand die dat ook doet en daardoor 
ben ik daar op een gegeven moment mee 
begonnen. Het eerste nummer waarmee ik 
dat ooit heb gedaan is ‘My Love’ van 
Kovacs en dat is ook het nummer dat ik nu 
ga zingen.

Kovacs is een Eindhovense band, het 
eerste nummer de zij uitbrachten was ‘My 
Love’. Deze single was geen groot succes, 
maar toen het een jaar later op hun album 
‘Shades of black’ verscheen werd het dat 
uiteindelijk toch. Ondertussen is de versie 
op YouTube meer dan 45 miljoen keer 
geluisterd en heeft Kovacs afgelopen 
september een tweede album uitgebracht. 

Ik heb dit nummer gekozen omdat ik het 
gewoon mooi vind. Daarnaast vond ik het 
wel leuk om met harp mee te doen en het 
eerste nummer waar ik toen aan dacht 
was ‘My Love’. Ik heb er net zoals vorig jaar 
weer een beetje mijn eigen versie van 
gemaakt.

Ik hoop dat jullie het ook mooi vinden. We 
zullen er met zijn allen vast drie prachtige 
voorstellingen van maken. 
Veel luister plezier,

Yannick

Yannick Schuurmans
My love (Kovacs)

Hoi allemaal! Ik ben Merle Corsius, ik ben 
14 jaar en ik zit in havo 3B. 

Ik ga vanavond voor jullie het nummer ‘Hit 
the road, Jack’ zingen. First things first.  
Ik zou eigenlijk eerst het nummer ‘Je vole’ 
gaan zingen, maar helaas is er bij de 
aanmelding iets fout gegaan, waardoor dit 
nummer er twee keer tussen zat. Gelukkig 
vonden ze dit geen reden om me niet door 
te laten gaan, maar ik moest wel op zoek 
naar een nieuw liedje. 

Nadat ik zes keer de hele Top 2000 had 
doorgezocht, kwam ik samen met mijn 
zangcoach Evelien tot het nummer ‘Hit the 
road, Jack’. ‘’Het nummer past ook wel bij 
jou’’, zei Evelien meteen. En ja, dat klopt 
ook. De zin ‘ZOOO DIE IS KNAP’ is een zin 
die je bijna dagelijks uit mijn mond hoort.  
‘Geen hand vol, maar een land vol,’  ‘er 
zwemmen meer vissen in de zee’ en ‘op 
ieder potje past een dekseltje,’ zijn de 
bekende woorden van onder anderen 
meneer Gielen, mijn vriendinnen en mijn 
ouders, die ik zowat kan dromen.

Merle Corsius
Hit the road Jack

Hoi, ik ben Zoé Verbeek,

Ik ben 13 jaar oud. Ik zit op Were Di 3, in 
het eerste jaar. Ik zit zelf op dansen en ik 
heb twee jaar zangles gehad en ik heb één 
jaar mee gedaan aan theaterles waar ik 
ook mocht gaan zingen. Dit is de eerste 
keer dat ik mee doe aan het Were Di Song-
festival. 

Ik ga ‘Je Vole’ zingen (een Frans liedje). Dit 
liedje komt van de film ‘La Famille Bélier’ 
het gaat over: In deze film is de zestien-
jarige Paula een onmisbare tolk voor haar 
dove ouders en broer. Op een dag ontdekt 
een muziekleraar haar gave om te zingen 
en moedigt hij Paula aan om auditie te 
doen voor het prestigieuze muziektheater 
Maîtrise de Radio France muziekcollege in 
Parijs, wat haar een goede carrière en een 
universitair diploma garandeert. Dit besluit 
zou echter betekenen dat ze haar familie 
zou verlaten en haar eerste stappen naar 
volwassen heid zou zetten. En daar gaat dit 
liedje over: dat ze weg gaat van haar 
ouders en broertje.

Zoé Verbeek
Je vole (Louane Emera)14

13 15
Ook het nummer ‘Thank you, next’ staat bij 
mij vaak op repeat. En tja, als je er dan toch 
aan begint, waarom dan niet erover zingen? 
Daarom voor jullie vanavond dit lied, 
waarmee ik wil laten zien dat je geen 
bevestiging nodig hebt van een jongen om 
te laten zien dat je sterk en leuk bent... dat 
je genoeg liefde om je heen hebt van 
anderen. Dus bij deze, ‘Hit the road, Jack’!

Liefssss <3



Ik hoop dat jullie het net zo leuk vinden als 
ik en gezellig mee swingen. 

Dit jaar ben ik voor het eerst te zien bij de 
backings. Dit vind ik ook heel leuk, want ik 
wilde stiekem altijd al wel een keer 
meedoen. Heel gaaf dus, maar wel een 
uitdaging. 

Ik hoop dat jullie van de avond en alle 
solisten (en backings en muzikanten 
natuurlijk) gaan genieten. Dat ga ik in ieder 
geval wel doen!

Kusjes, Florien

Eindnummer Wake me up before you go go (Wham!)

13
12

Hoi hoi iedereen,

Ik ben Florien, ik ben 17 jaar en zit op  
5 VWO. Dit is de derde keer dat ik meedoe 
aan het Songfestival en we hebben er weer 
zin in, want het is altijd vet gezellig en het 
blijft ook gaaf om gewoon op dat podium 
te gaan staan met zo’n toporkest achter je 
en gewoon lekker te gaan zingen.

Buiten zingen vind ik dansen ook erg leuk, 
zowel in de dansles als op de zaterdag-
avond met vriendinnen. Voor de rest vind ik 
het sowieso heel gezellig om met 
vriendinnen of mijn vriend gewoon een 
beetje te kletsen, lachen en andere leuke 
dingen te doen. Ook heb ik dit jaar 
meegedaan aan de musical ‘The Wiz’. Dit 
was echt superleuk en ik heb het 
ontzettend naar m’n zin gehad.

Het nummer dat voor jullie ga zingen is 
‘Mercy mercy mercy’ van Queen Latifah.  
Ik ben op dit nummer gekomen via mijn 
vader (al voor de tweede keer op rij doe ik 
een nummer op zijn aanraden, het moet 
niet gekker worden) en het leek me heel 
vet om te zingen en voor het orkest om te 
spelen. De tekst gaat over iemand die niet 
helemaal zeker is over de gevoelens van 
haar partner, maar niet bang is om voor 
zichzelf op te komen. Ondanks deze ietwat 
serieuze tekst is het nummer zelf heel leuk 
om naar te luisteren en kan je er lekker op 
losgaan.

Florien Vinkoert
Mercy mercy mercy (Queen Latifah)

Een hele goede avond,

Ein-de-lijk gaat het Songfestival weer 
beginnen. Dit is iets waar ik het hele jaar 
naar uitkijk. 
Ik vind het Songfestival ieder jaar echt een 
heel groot feest en het verbaast me ieder 
jaar weer hoe professioneel alles er hier 
aan toe gaat. 
Ik kan niet wachten om weer op het 
podium te staan met ons geweldige orkest, 
maar echt! Ik weet zeker dat ik niet vaak 
meer zo’n mega-orkest achter me ga 
hebben.

Dit jaar doe ik het nummer  ‘Omarm me’ 
Ik wilde echt iets anders doen, daarom heb 
ik gekozen voor dit prachtige Nederlandse 
liedje van Bløf. Zingen vind ik het aller-
leukste ooit, ik zing de hele dag door! 
Verder hou ik ontzettend van shoppen!  
Je kunt nooit genoeg kleding hebben toch? 
Ik word ook heel erg blij van afspreken met 
mijn lieve vriendinnetjes en ohja, feestjes 
vind ik ook zeker geen straf!

Het allerleukste van het Songfestival vind 
ik dat er zo veel mega lieve mensen komen 
kijken, maar dat maakt het natuurlijk ook 
extra spannend!

Ik hoop dat u gaat genieten van de avond, 
ik in ieder geval wel!

Heel veel kusjes van mij 
Sabien

Sabien Daris
Omarm me (Blof)

Hey allemaal,

Ik ben Anne Moonen, 17 jaar en zit in mijn 
laatste jaar van de havo. Examenjaar 
alweer. Op het moment houd ik me vooral 
bezig met het leren voor alle SE-weken. 
Maar naast al dat geleer zijn er natuurlijk 
ook nog allerlei superleuke activiteiten om 
me mee bezig te houden, zoals het Were Di 
Songfestival. Dit jaar mag ik alweer voor de 
vijfde keer deelnemen aan deze muzikale 
avond. Je gaat me dan ook op veel 
verschillende plekken zien. Ik speel saxofoon 
in het orkest, mag meedoen met de 
backings en heb natuurlijk ook nog mijn 
eigen nummer dat ik voor jullie mag gaan 
zingen. Een hele hoop leuke dingen om te 
doen dus!!

Dit jaar, mijn laatste jaar alweer, ga ik 
afsluiten met het nummer ‘Gravity’ van 
Sara Bareilles. Ik heb het nummer gekozen, 
omdat ik het ten eerste natuurlijk een heel 
mooi nummer vind. Daarnaast vind ik het 
nummer een hele mooie opbouw hebben, 
waardoor de gevoelens goed over komen.
Het nummer gaat over een stukgelopen 
relatie, waarbij het meisje niet meer 
meegetrokken wil worden in de ‘zwaarte-
kracht’ van haar ex. Vanavond ga ik dit 
nummer zingen onder begeleiding van het 
orkest.  
Ik wens jullie enorm veel plezier tijdens 
deze muzikale avond. Geniet ervan!!!

XXX Anne

Anne Moonen
Gravity (Sara Bareilles) 17
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Colofon
Johanneke van Uijthoven  Viool 
Naobe van Cleef  Viool 
Sanne van Dijk Viool 
Savanne Noyons Harp 
Ilse Filmer Dwarsfluit 
Ellen Klomp Dwarsfluit 
Inge de Proost  Dwarsfluit 
Inge Smolders Dwarsfluit 
Pien Hendriks  Klarinet 
Stephanie van Hoof  Klarinet 
Noor Dijkstra Klarinet 
Joost van de Nieuwenhof Klarinet 
Fleur van Bree  Sopraansaxofoon 
Vera Intven  Altsaxofoon
Sem te Dorsthorst Altsaxofoon
Julie van Bree Altsaxofoon 
Anne Moonen  Altsaxofoon 
Lotte Brom Altsaxofoon 
Nienke Duisters Altsaxofoon 
Carmen Marques Pontes Altsaxofoon 
Gijs Kanters Altsaxofoon 
Floor Jonkers Altsaxofoon 
Juliette Smeijers Altsaxofoon 
Heleen van Dongen Tenorsaxofoon 
Isabelle Smeijers Tenorsaxofoon 
Ilse Schenkels Bugel
Rob Kerkhofs Bugel  
Sanne Smulders Bugel 
Elle Bijnnen  Bugel 
Rinske Gielen Bugel 
Jules Cornelis Bugel 
Cathelijne Weijmans Bugel  
Lente Duisters Bugel 
Martijn Vermeulen Trompet
Fleur Gelten Trompet 
Tim van Gompel Trompet
Bram van Zutven Trompet
Elke Postma Trompet

Isa Schijvens Trompet 
Fons Pikkemaat  Trompet
Mariska van der Honing Trompet
Sietske Prinsen  Trompet
Céline Berlo Trompet
Chantal Wassink Trompet 
David Jacobs Hoorn 
Gijs Moonen  Hoorn 
Maud Weijers Trombone 
Tom Kerkhofs  Trombone
René van Thoor Trombone
Selena Coolen Trombone 
Thomas van Zutven  Bastrombone 
Paul van Eert Euphonium
Koen Vermeulen Euphonium 
Len Smeulders Euphonium
Thijmen van Gorp Euphonium 
Jos Govers Bastuba
Hans Aerts Bastuba 
Ellis Smulders Slagwerk
Stijn Cremers Slagwerk
Roan Versluis Slagwerk 

Janneke van Rooij Band piano 
Jan Hartman Band basgitaar
Chaïm Luijmens Band drums
Jan van Overveld  Band gitaar
Esmee Tetteroo  Band gitaar 

Marieke van Rooij Achtergrondzang 
Fabiënne Kokken Achtergrondzang
Anne Moonen Achtergrondzang
Isa Kunenborg Achtergrondzang
Sabien Daris Achtergrondzang
Florien Vinkoert Achtergrondzang

orkest

Algehele leiding: Marcel Driessen 
Dirigent Patrick van Zutven
Coaching zang: Chelsea Foreman 
Coaching Backvocals: Puk van Hout 
Coaching presentatie:  Ruud Beerens 
Organisatorische ondersteuning: Chantal Wassink 
Licht:  Skip Geldens 
 Wouter van Gerven
Geluid: Frank Soors 
 
Presentatie: Maaike van Liempd 
 Lonneke van Liempd    

Prijzen: Frank Tonnaer 

Jury: Marjolein Vissers
 Fried van Beers
 Merel Brusselers
 Twan Pompen
 Will Theus (Voorzitter)
 
Toneelmeesters:  Sophia Speeckaert
 Finn Vrolijks

Catering: Suzanne Smolders 
 Nanny van Rooij 
 Ellen Huiskens
 Ankie Slaats 
 Anny van Thoor 
 Marlies Kaerts 
 Ilse van den Akker
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Dankjewel voor uw/jullie aandacht!

Tot volgend jaar!


