
Meer dan 400 jongeren samen op het podium voor
ZING!
Gisteren om 06:00 door Steven Leenknegt

ROESELARE - Op zaterdag 1 februari zullen meer dan 400 jongeren van
SBS De Brug en STAP Roeselare samen op het podium staan
voor ZING!. Met het project willen ze kinderen samenbrengen. Komende
zomer nemen ze ook deel aan de World Choir Games.
De Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Adriaan Willaert (STAP) uit Roeselare viert volgend jaar
haar 100-jarig bestaan. Intussen is de academie met meer dan 3.400 leerlingen uitgegroeid tot een
van de grootste uit Vlaanderen. Een eerste stap in de viering rond het honderdjarig bestaan is om
nog meer jongeren samen te brengen.

Dat gebeurt al op zaterdag 1 februari met een groot concert ZING! in het cultureel centrum De Spil.

Meer dan 300 jongeren uit STAP en stedelijke basisschool De Brug uit de Brugsesteenweg zullen op
het podium te zien zijn.

“Met het project crossing music/arts willen we zoveel mogelijk mensen laten deelnemen aan
podiumkunsten”, zegt STAP-directeur Dirk Lievens. “Het concert van 1 februari is een eerste resultaat
hiervan. Later dit jaar willen we hetzelfde overdoen met alle Roeselaarse volwassenenkoren en
volgend jaar met mensen met een handicap.”

Volkslied in het Perzisch

Leerkracht Hans Helsen werkte samen met de leerlingen een repertoire uit van allerlei liedjes. De
grote culturele diversiteit onder de kinderen vormt het uitgangspunt. “Ze konden zelf liedjes
aanbrengen. Dat bracht enkele boeiende resultaten met zich mee. Zo was er een Roemeense
leerling die een oud volkslied van zijn grootouders voorstelde. Dat nummer hebben we, volledig in het

Basisschool De Brug en STAP slaan de handen in elkaar voor het project ‘ZING!’. FOTO: SBR



Perzisch, uitgewerkt. Dat betekent wat extra moeite, maar alle leerlingen zijn enthousiast. Met dit
project leren de kinderen respect hebben voor ieders cultuur en afkomst. Het werkt verbindend en dat
is de opzet van het project.”

Ook basisschool De Brug is tevreden over de intense samenwerking met STAP. “Sommige kinderen
krijgen amper te maken met een cultureel centrum als De Spil. Voor hen is het een hele ervaring om
straks op een podium voor een publiek van 800 mensen op te treden”, zegt directeur Koen Dierynck.

543 koren uit 68 landen

Het concert krijgt extra glans door hoog bezoek. De officiële Koorvlam van de World Choir Games zal
haar opwachting maken. Dit internationale kampioenschap voor koren vindt deze zomer plaats in
Vlaanderen en laat in de aanloop daar naartoe een vlam rondreizen tussen speciale zanginitiatieven.

Met ZING! nemen STAP en De Brug deze zomer ook deel aan de World Choir Games. In gaststeden
Antwerpen en Gent komen in totaal 543 koren uit 68 landen samen.

Tickets voor ZING! op 1 februari kosten 5 euro en zijn te koop in CC De Spil.


