
Top 40 door Challenge 

Interkerkelijk Jongerenkoor Challenge viert op vrijdagavond 28 oktober haar veertigjarig 
bestaan met het concert ‘Top 40’. Dit concert zal plaatsvinden in de Bethlehemkerk in 
Papendrecht. Challenge is al 40 jaar een populair koor in de regio Zuid-Holland en wordt 
veel gevraagd voor optredens tijdens kerkdiensten. 

Het concert staat geheel in het teken van het veertigjarig bestaan. Voor de pauze wordt er 
teruggegaan in de tijd, zowel in beeld als muziek. Na de pauze laat Challenge nieuw 
repertoire horen. Het centrale thema in al deze nummers is het geloof in God wat Challenge al 
40 jaar uitdraagt. 

Het vorige concert van Challenge werd op 6 november 2009 gegeven. Dit was het eerste 
concert onder leiding van Severin van Dijk. Severin is sinds 2006 dirigent van Challenge en 
het koor heeft er erg veel zin in om opnieuw een groot concert met hem neer te zetten. 

Challenge heeft voor de gelegenheid van haar veertigjarig bestaan een eigen cd opgenomen. 
Dit heeft aardig wat inspanning gevergd van koorleden, muzikanten en dirigent, maar het 
eindresultaat is iets om trots op te zijn. Deze cd wordt op dit jubileumconcert gepresenteerd 
en zal in de pauze en na het concert te koop zijn.  

Speciaal voor dit concert wordt de band van Challenge uitgebreid met diverse muzikanten, te 
weten: Olaf Schipper en Arthur Kerklaan op trompet, en het Strijkkwintet van l'Orchestra 
Particolare. Tijdens het concert wordt met oud-leden één nummer uitgevoerd dat is 
ingestudeerd op de reünie van 1 oktober 2011.  
Met alle zangers, muzikanten, licht, geluid en beeld, kan het niet anders dan dat het een 
TOPconcert wordt. 40 jaar Challenge wordt een feestje! 

Voor diegenen die graag naar het concert willen komen, maar niet over eigen vervoer 
beschikken, wordt een carpoolservice van en naar het concert opgezet. Bij het bestellen van 
de kaarten kan dit worden aangegeven.  

‘TOP 40’ jubileumconcert Interkerkelijk Jongerenkoor Challenge uit Dordrecht – Vrijdagavond 28 oktober 
2011, zaal open 19.30 uur, start concert 20.00 uur – kaarten €10,00, kinderkaarten €5,00 – voor meer informatie 
of het bestellen van kaarten: www.ikjk-challenge.nl  

 


