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Jaarverslag New life Choir Groningen 2017/ 2018 

In 2017 heeft het koor meegedaan aan de volgende evenementen: 
- Optreden bij serieus request  
- Optreden bij platfrom van religie in Groningen 
- Optreden bij Hanzehogeschool in mei 2017 
- Optreden bij Paradiso in Amsterdam bij benefietconcert van sounds of change op 7 juni 

2017 
- Optreden bij Colourful het Hoogeland in Bedum in nov 2017 
- Optreden bij vredesweek in Bellingwedde en Rhede, Nederland en Duitsland 

 
 

Benefietconcert van sounds of change op 7 juni 2017, Paradiso 
Amsterdam 
 
Een hoogtepunt voor het koor in 2017 was het optreden samen met onder andere Caro 
Emerald, Claudia de Breij en Balaudzun in Paradiso Amsterdam. Dat was een onvergetelijke 
ervaring voor het koor.  
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Deelname aan Holland’s Got talent 2018 
We hebben op verzoek van RTL 4 deelgenomen aan het tv-programma Holland’s Got Talent. 
Ons optreden was te zien in een van de liveshows op RTL 4. We kregen een 
hartverwarmende reacties van de aanwezige jury. Onze boodschap van meedoen en 
dankbaarheid is goed aangekomen. 
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Optreden op waagplein voor Koningsechtpaar op koningsdag 2018  
New life choir was gevraagd om deel te nemen aan het ochtendprogramma van koningsdag 
in de stad Groningen. Dat was een hele mooie ervaring voor het koor samen met kinderkoor 
Groningen en gemengd koor jong van hart hebben we het lied “iedereen is van de wereld” 
ten gehore gebracht aan de koninklijks familie. 
 

 

Deelname overige evenementen in 2018 
- Optreden bij regenboogviering in Scheemda in okt 2018  
- Optreden bij paradigm in Groningen in juli 2018 
- Optreden bij talencentrum (RUG) in dec 2018  
- Meegewerkt aan de documentaire van studenten van Hanze hogeschool “mag ik dan bij 

jou” 
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