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Anderstaligen leren Nederlands 
door Vlaamse hits te zingen. 
Ziedaar de originele formule van 
diversiteitskoor Koruso. Een eerste 
concertreeks is net achter de rug.

Koruso
Cultureel gemengd koor 
brengt Nederlandstalig 
repertoire

K oruso, eenvoudigweg ‘koor’ 
in het Esperanto, brengt Ne-
derlandstalige en andersta-

lige Vlamingen samen met de be-
doeling bekende Nederlandstali-
ge liedjes zingen. Het in Brussel 
gebaseerde gezelschap heeft net 
een concertreeks achter de rug, 
met optredens in Elsene, Vil-
voorde, Zottegem en Antwerpen.

Artistiek leider Peter Schoe-
naerts vertelt hoe het idee van 
een diversiteitskoor ontstond: 
„In 2015 toerde ons theatergezel-
schap, een samensmelting van 
theatergroep Fast Forward uit 
Vilvoorde en Educatief Theater 
Antwerpen, met de productie Ge-
lukkig zijn door het land en daar-
in zong een vierstemmig koor 
anderstaligen bekende Vlaamse 
liedjes. Het trad zestig keer op 
in Vlaanderen, Wallonië en Brus-
sel. Korte sketches waarin men-
sen verhalen uit hun dagelijkse 
leven vertelden, werden afgewis-
seld met liedjes. We selecteerden 
toen twintig zangers, van wie er 
tijdens de voorstelling twaalf 
op het podium stonden. Het 
werd een klinkend succes en dat 
smaakte naar meer.”

Achttien Franstalige Belgen, 
migranten en vluchtelingen vor-

men nu dus het koor Koruso.  
Andy Dhondt, directeur van de 
stedelijke muziekacademie in 
het Oost-Vlaamse Zottegem, 
leidt het koor, dat slechts mond-
jesmaat optreedt. Slechts enkele 
concerten per jaar is een bewuste 
keuze. De initiatiefnemers wil-
len de deelnemers immers niet 
te zwaar belasten. Ze nemen elk 
jaar vanaf september alle tijd om 
de zangers zorgvuldig te begelei-
den en werken intensief toe naar 
een concertreeks in de lente.

„Ons theatergezelschap kan bo-
gen op jarenlange ervaring met 
en expertise in het maken van 
professioneel theater met gewo-
ne mensen”, vertelt Peter Schoe-
naerts, die in 2001 mee aan de 
wieg stond van Fast Forward. 
„We richten ons in het bijzonder 
op jongeren en op sociaal-cul-
tureel kwetsbare doelgroepen. 
Koruso streeft een dubbel doel 
na: anderstaligen helpen Neder-
lands leren en tegelijk een bood-
schap van verdraagzaamheid 
uitdragen. Eén op de vier zan-
gers is Nederlandstalig en ons 
publiek is gemengd. Ook anders-
taligen komen speciaal luisteren 
naar Nederlandstalige hits van 
weleer.”

Wat zingt Koruso dan zoal? 
Twee meisjes van Raymond van 
het Groenewoud bijvoorbeeld, 
zowel als het meest bekende 
liedje van de Antwerpse volks-
zanger Wannes Van de Velde, 
Ik wil deze nacht in de straten ver-
dwalen. Steevast een emotioneel 
hoogtepunt is de klassieker van 
Will Tura, Ik mis je zo. Ook werk 
van Eva De Roovere, Boudewijn 
de Groot, Lennaert Nijgh en 

Dorus passeert de revue. De af-
sluiter van elk concert is Gelukkig 
zijn, de hit waarmee de voortijdig 
gestorven Ann Christy ons land 
vertegenwoordigde op het Eu-
rovisiesongfestival in 1975 in de 
Zweedse hoofdstad Stockholm.

Vaste stek van Koruso is Ge-
meenschapscentrum Elzenhof 
in de Brusselse deelgemeente El-
sene. Dat neemt niet weg dat de 
koorleden uit het hele land ko-
men. Ze beschouwen Koruso als 
een hobby in een professionele 
context. Ze krijgen immers zang-

les van een beroepsmuzikant en 
werken toe naar zaaloptredens. 
Het is de mix van ervaringen die 
Koruso zijn eigen karakter geeft.

Hoe ervaren koorleden hun 
deelname? Roza Pavlova uit het 
West-Vlaamse Hooglede werd 
geboren in Oekraïne en ver-
huisde in 2014 naar België. „Ik 
woonde in Kortrijk een voorstel-
ling van Koruso bij en was met-
een verkocht”, vertelt ze. „Samen 
zingen was altijd al een passie. 
Theater van A tot Z, de organisa-
tie achter het koor, schreef audi-
ties uit voor nieuwe zangers. Ik 
was volstrekt niet zeker van me-
zelf, maar toch deed ik mee. En 
kijk, ik werd geselecteerd.”

In Oekraïne volgde Pavlova 
muziekschool. „Met Koruso re-
peteren we drie uurtjes op zater-
dag. Na vijftien repetities treden 
we op. Van de huidige groep ken-
de ik vooraf niemand. De mees-
ten komen uit Brussel of de rand. 
Ik moet een eindje reizen vanuit 
West-Vlaanderen, maar om eer-
lijk te zijn, eigenlijk zou ik dage-
lijks willen repeteren. Ik doe im-
mers ontzettend graag mee en de 
sfeer in de groep is supertof.”

Roza Pavlova was helemaal niet 
vertrouwd met het repertoire 
van Vlaamse hits. „Door de lied-
jes te zingen, werd ik er echt ver-
liefd op”, zegt ze. „We merken 
het bij het optreden hoe die lied-
jes mensen kunnen raken. Het is 
dan ook een mooi programma. 
Alle liedjes zijn leuk om te zin-
gen, maar mijn favorieten zijn 
toch Ik mis je zo van Will Tura en 
de Madammen met een bontjas van 
Urbanus.”

Meer info op www.theaterAZ.be.

Erik DE SmEt
Herkent u volgende  
zinnen? „Ik denk dat 
ik het jullie nu wel kan 
vertellen / Ik ga een zaak 
beginnen in madammen-
vellen / ’k Ga ze vangen  
op de Avenue Louise /  
Op banketten, paarden-
rennen en deftige  
recepties.” Inderdaad,  
uit Ik houd niet madammen 
met een bontjas, het  
humoristische protestlied 
van Urbanus uit 1980. 
Samen met bekende en 
minder bekende  
Nederlandstalige songs 
weerklinken ze uit  
monden die niet gewend 
zijn Nederlands te praten, 
laat staan te zingen.

De zangers beogen twee doelen, Nederlands leren en diversiteit promoten.  © Véronique De Boever

Voor repetities heeft Koruso zijn vaste stek in het gemeenschapscentrum in de Brusselse deelgemeente Elsene.  © Véronique De Boever

„Door Vlaamse liedjes  
te zingen, werd ik er  
verliefd op”


