
 
Foto: optreden op Oord, juli 2018 

Jeugdkoor 1.0 (zangers tot ca. 20 jaar) 

Jeugdkoor Mascotte 1.0 is een groep jonge zangers voor het modern-klassieke repertoire. De 

groep doet met een eigen programma mee aan presentaties binnen het Cultuurbedrijf, treedt 

op tijdens festival Oord en maakt deel uit van La Mascotte bij externe optredens.  

In november 2019 staat de semiprofessionele muziektheaterproductie 'Orpheus in de 

Onderwereld' in Theater ’t Voorhuys op het programma. Hierin heeft dit jeugdkoor een 

belangrijk aandeel.   

Het eigen repertoire wordt ingestudeerd in de 2-wekelijkse ensemblerepetities. Daarnaast of 

gecombineerd oefen je op gezette tijden met de overige leden van La Mascotte voor de opera-

comique van november (zang gecombineerd met spelregie). Als lid van La Mascotte krijg je 

daarnaast een aanzienlijke korting op het lesgeld voor de jaarcursus klassieke zang bij het 

Cultuurbedrijf. 

Doelgroep   Zangers t/m ca.20 jaar 

Aantal repetities   20 (1x per 2 weken) 

Repetitietijd   dinsdag 18.15-19.15 uur 

Tarieven  via lidmaatschap La Mascotte: 

€ 10,- per maand tot 16 jaar 

€ 18,- per maand 16 en 17 jaar 

€ 27,50 per maand 18 jaar en ouder 

Instroom doorlopend mogelijk en proefles in overleg 

Start    3 september 2019 

Dirigent   Marion Bluthard 

Locatie   Cultuurbedrijf Noordoostpolder 

 

Deze lessen worden mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het PBCF-Sayers 

fonds en de Rabo Clubkasactie voor verenigingen. 

 



 
Foto: uitvoering van “Clairette”, theater ’t Voorhuys, november 2018 (foto Jan Groot) 

 

Jeugdkoor 2.1 (7- ca.13 jaar) 
 

Ben je een jonge zanger en wil je graag modern-klassiek repertoire zingen? En geeft meespelen in 

een theaterproductie je een kick? Muziektheatervereniging La Mascotte heeft in samenwerking met 

het Cultuurbedrijf vorig jaar dit jeugdkoor opgestart. Natuurlijk werken we aan je zangtechniek, maar 

we maken samen vooral ook veel plezier, met een vleugje theater. Je doet mee met de grote 

producties van La Mascotte maar treedt ook op bij presentaties van het Cultuurbedrijf.  

In november 2019 speel je mee in de semiprofessionele productie 'Orpheus in de Onderwereld'. 

Dat is in Theater ’t Voorhuys in Emmeloord.  

Wil je daarnaast nog extra zangles? 

Als lid van La Mascotte krijg je een fikse korting op het lesgeld voor de jaarcursus klassieke zang bij 

het Cultuurbedrijf. 

 

 

Doelgroep  7 tot ca.13 jaar 

Aantal repetities  36 (wekelijks) 

Repetitietijd  dinsdag 16:00-17:00 uur 

Start   3 september 2019 

Tarief   € 10,- per maand via lidmaatschap La Mascotte 

Instroom doorlopend mogelijk en proefles in overleg 

Dirigent  Marion Bluthard 

Locatie   Cultuurbedrijf Noordoostpolder 

 

Deze lessen worden mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het PBCF-Sayers 

fonds en de Rabo Clubkasactie voor verenigingen. 

 


