HET JAOR DEUR MET DRENTSE KINDERLIEDTIES

Veelgestelde vragen over het songfestival
Hoe oud moet ik zijn om mee te mogen doen?
Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen meedoen.
Hoe groot mag de groep zijn die wil meedoen?
Kinderen kunnen meedoen als duo, trio, kwartet of als grotere groep met een maximum van 20
kinderen. Heeft je koor 22 leden en wil je toch graag meedoen? Neem dan contact op met de
projectgroep via kinderliedjes@martijje.nl of info@husuvandetaol.nl.
Kun je in je eentje meedoen?
Je kunt niet meedoen in je eentje.
Wat moet je doen als je mee wilt doen?
Je geeft je op via kinderliedjes@martijje.nl of info@huusvandetaol.nl en zegt met hoeveel
kinderen je bent, hoe oud jullie zijn, waar jullie wonen en op welk emailadres en
telefoonnummer je bereikbaar bent. In september hoor je dan meer van de projectgroep. Het is
ook handig om een begeleider te hebben: een juf of meester, een vader, moeder of koordirigent.
Voor wanneer moet je je opgeven?
Je moet je zo snel mogelijk maar in ieder geval voor begin september opgeven.
We twijfelen nog of we willen meedoen, wat moeten we doen?
Als je twijfelt, stuur dan een mailtje dat je misschien mee wilt doen, maar nog twijfelt. Dan weet
de projectgroep vast dat je interesse hebt. Voor je het weet is het namelijk september!
Moet het via school gaan?
Dat hoeft niet per sé. Je mag met je klas meedoen (maar denk aan het maximum van 20). Je mag
ook buiten school om met jouw koor meedoen of met een paar vrienden/vriendinnen met wie je
vaker zingt.
Kan je met een schoolkoor meedoen?
Jazeker!

Wat voor liedjes zijn het?
Het zijn nieuwe Drentse kinderliedjes die gaan over de speciale momenten van het jaar, zoals
kerst, sinterklaas, verjaardag, schoolreis, koningsdag, Pasen etc.
Wanneer kunnen we de liedjes horen?
Het liedjespakket komt in september 2016 uit, dus dan kun je alle twintig liedjes horen.
Moeten we in het Drents zingen?
Ja, je moet de liedjes in het Drents zingen. Je mag wel zelf kiezen in welke Drentse variant je
zingt. Als je uit Hoogeveen komt, zing je misschien in een ander dialect dan wanneer je uit
Zuidlaren komt.
Wanneer is het?
De opnames zijn op 12 november 2016. Houd deze hele dag vrij als je mee wilt doen.
Wanneer wordt het uitgezonden?
De uitzendingen zijn op: 3, 10, 17 en 24 december op RTV Drenthe. 24 december is de finale, de
andere drie zaterdagen worden de voorrondes uitgezonden. Vertel al je familie en vrienden dat
ze zeker moeten kijken als je met je groep op tv komt!
Duren de opnames op zaterdag 12 november de hele dag?
Je doet als deelnemende groep in één van de drie voorrondes mee op zaterdag 12 november. Als
je winnaar bent van die voorronde, doe je ook mee aan het einde van de dag in de finale. De
indeling van op welke tijden welke voorronde wordt gehouden wordt later bekendgemaakt. Het
is dus handig om voorlopig de hele zaterdag vrij te houden.
Mogen we mensen meenemen naar de studio op 12 november?
Elke deelnemende groep (2-20 kinderen) mag begeleiders meenemen, maar er is te weinig
ruimte bij RTV Drenthe om van alle kinderen de hele familie te ontvangen. Ga er dus vanuit dat
er per deelnemende groep een paar begeleiders meekunnen. Je ontvangt ruim voor 12
november informatie over hoeveel mensen je mag meenemen.
Moeten we met begeleiding zingen?
Tijdens de opnames zingen jullie met de karaoke-opnames van de liedjes. Dat is een
instrumentale versie van het liedje. Het is dus handig om ook hiermee te oefenen.
Hoe komen we aan de muziek en de liedjes?
Deelnemers krijgen de liedjes en de muziek van de projectgroep. Dit uitdelen gebeurt in
september 2016.
Mogen we zelf een liedje kiezen om te zingen?
De projectgroep verdeelt de liedjes over de deelnemers en houdt rekening met leeftijd en
dergelijke. Misschien is er enige keuze. We willen voorkomen dat we 12 keer hetzelfde liedje
gaan horen tijdens het songfestival. De jury houdt rekening met de verschillen in liedjes tijdens
het beoordelen. Over de toebedeling van de liedjes wordt je op de hoogte gehouden.
Waar en hoe moeten we instuderen?
Je mag zelf weten waar, met wie en hoe je instudeert. Het is wel handig om de karaoke opname
die je van ons krijgt ook daarbij te gebruiken, omdat die tijdens de opnames ook worden

gebruikt. Je mag zelf ook kiezen wie je helpt met instuderen. Dat kan bijvoorbeeld een juf,
meester, vader, moeder of koordirigent zijn.
Kunnen we extra hulp krijgen bij het instuderen?
Elke deelnemende groep mag hulp vragen bij het instuderen van het toebedeelde liedje. Je krijgt
vanuit het project dan een workshop (kostenloos) aangeboden. Dat kan gaan over het
instuderen van de melodie, uitspraak van het Drents, presentatie of over iets anders.
Mag mijn moeder of koordirigent ons begeleiden op piano?
Bij het oefenen kan dat, maar bij de opnames op 12 november helaas niet. Dan zingen kinderen
met de karaokeband. Het is dus handig om ook (eens) met de karaokeband te oefenen.
Mogen we verkleed?
Je mag verkleed tijdens de opnames, maar het hoeft niet. Het is leuk om er rekening mee te
houden dat je op televisie komt. Waarschijnlijk is kleding met kleine stippeltjes of streepjes niet
zo handig. Hierover ontvang je t.z.t. meer informatie als je deelneemt.
Als je meedoet, krijg je dan het pakket?
Als je meedoet aan het songfestival, dan krijg je de cd en het boek uit het liedjespakket ‘Het Jaor
Deur’ van de projectgroep.
Wat gebeurt er 12 november allemaal?
Die dag worden er drie voorrondes opgenomen en aan het eind van de dag wordt de finale
opgenomen. Je hoort meteen na de voorronde wie de winnaar van de voorronde is en wie er dus
door mag naar de finale. Alle opnames samen duren een hele dag. Het is dus handig om de hele
dag vrij te houden. De definitieve tijden worden later bekendgemaakt.
Waar zijn de opnames?
In het atrium van RTV Drenthe aan de Beilerstraat in Assen.
Wanneer hoor je of je in de finale komt?
Meteen na de voorronde waar je in hebt gezongen geeft de jury aan wie er in de finale mag
zingen. Als je in de finale zingt, mag je aan het eind van de dag nog een keer zingen.
Welke prijs kun je winnen?
Dat is nog een verrassing. Sowieso is het natuurlijk heel erg leuk om op televisie te komen!
Wat gebeurt er als zich veel deelnemers opgeven?
Als zich heel veel deelnemers melden, gaat de projectgroep een soort voorronde houden. Ze
vragen dan aan alle aanmelders om een filmpje of opname in te sturen waarop de deelnemende
groep (2-20) een liedje zingt. Daar wordt goed naar geluisterd en gekeken. Zo wordt er gekozen
wie uiteindelijk mee mag doen op tv op 12 november. De projectgroep wil het liefste één
deelnemer uit elke Drentse gemeente.

Veelgestelde vragen over het liedjespakket
Voor wie zijn de liedjes uit liedjespakket ‘Het Jaor Deur’ bedoeld?
De twintig nieuwe, frisse, eigentijdse, kwalitatief hoogstaande kinderliedjes in de streektaal, met

als thema de bijzondere dagen van het jaar, zijn bestemd voor Drentse kinderen, koren, ouders,
opa’s, oma’s en leerkrachten.
Door wie zijn de liedjes gemaakt?
Naast de projectgroep die bestaat uit zangeres Martijje, Jan Germs (Huus van de Taol), Jan
Kruimink (Pabo Stenden Emmen) en Marinus Scholten (MS Muziekeducatie) werken onder
andere liedjesschrijvers Bert Hadders en Rob Elfrink, dichteres Suze Sanders en ‘jonge hond’ en
juf Leonie van der Werf mee aan het project. Verder heeft een aantal andere Drenten,
volwassenen en kinderen, ideeën en teksten ingezonden voor de liedjes van dit project.
Sebastian Demydczuk produceerde de liedjes en verschillende muzikanten verleenden hun
medewerking aan de opnames.

Waarom Drentse ‘seizoensliedjes’ voor kinderen?
Na het succes van project ‘Jamero’ (2011, Neie Drentse Kinderliedties) bleek er een
aanhoudende vraag te zijn naar meer materiaal op het gebied van streektaal en muziek voor
kinderen. Met name tijdens speciale momenten van het jaar wordt door kinderen relatief veel
gezongen. En voor die momenten is er niet zo gek veel eigentijds materiaal in het Drents. De
projectgroep wil kinderen graag meegeven dat je trots mag zijn op je ‘eigen’ taal en dat het leuk
is om op een speelse, eigentijdse manier met streektaal bezig te zijn. Ze willen ervoor zorgen dat
er nieuwe en kwalitatief goede Drentse kinderliedjes komen die met plezier gezongen zullen
worden.
Wat zit er straks in het liedjespakket ‘Het Jaor Deur’?
Het blijft niet bij een liedjesalbum alleen. De liedjes verschijnen ook in karaoke-vorm en er
wordt een boek gemaakt waarin je de bladmuziek, illustraties (van Jet de Wilde) en
achtergrondmateriaal kunt terugvinden. Het pakket zal uiteindelijk ook op de website
www.wiesneus.nl terug te vinden zijn.

