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Persbericht Korenfestival Scheveningen-Dorp: ‘Terug naar de Kust’ 
  
Op zaterdag 24 september treden meer dan 1000 zangers en zangeressen van 28 koren op tijdens 
een nieuw en uniek festival op Scheveningen: ‘Terug naar de Kust’. Nooit eerder werd een 
korenfestival van deze omvang in Scheveningen-Dorp georganiseerd. Het zangspektakel brandt los 
om 11:30 uur op vier  verschillende podia in de Keizerstraat. Daarnaast zijn er ook nog 3 Flashmob 
podia 
 
Terug naar de Kust 
Aangespoord door de vele muziekevenementen van de afgelopen twee jaar in de Keizerstraat, 
organiseert YMCA Popkoor (onderdeel van YMCA Muziekcentrum Scheveningen) ‘Terug naar de 
Kust’. Een publieksevenement dat voor alle inwoners én bezoekers van Scheveningen toegankelijk is.  
 
Programma 
Het volledige programma is bekendgemaakt op de website van ‘Terug naar de Kust’. De koren zijn 
afkomstig uit Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Uiteraard zullen 
Scheveningse koren, zoals YMCA popkoor, YMCA Gospelkoor en Kindertheaterkoor De Zeesterren en 
niet ontbreken.  De genres variëren van pop tot gospel, van close harmony tot rock en musical.  
 
Speciale gasten 
Het korenfestival wordt geopend (en besloten) door de bekende Scheveningse rockzanger Johan ter 
Schegget (ex-Suburbs), die met zijn speciaal voor het evenement samengestelde begeleidingsband 
én ruim 1000 koorleden een medley van beroemde ‘kustsongs’ uitvoert. Een bijzonder intro wordt 
op ieder podium verzorgd door niemand minder dan de Haagse cabaretier Sjaak Bral. Daarbij valt 
‘Terug naar de Kust’ samen met het kleurvolle Internationaal Vliegerfestival.  
 
Podia ‘Terug naar de Kust’ 
 
Podium 1: YMCA - Keizerstraat 58 
Podium 2: Eetcafé Op Scheveningen - Keizerstraat 69 
Podium 3: De Oude Kerk - Keizerstraat 8 
Podium 4: Kerkplein - Keizerstraat 8 (buitenpodium) 
3 Flashmob podia : Bononono Strandweg 14, Meneer Chocola Keizerstraat 124 en Jorplace 
Keizerstraat 296 
 
Terug naar de Kust | Zaterdag 24 september 2016 | Aanvang: 11:30 uur | Einde: 18:00 uur | 
Keizerstraat Scheveningen | www.terugnaardekust2016.nl  | Facebook Terug naar de Kust 
 
Dit evenement is mogelijk gemaakt door Cultuurschakel, YMCA Scheveningen, Biz Keizerstraat, 
Fonds1818, Gemeente Den Haag en Muzee Scheveningen 
EINDE PERSBERICHT 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alexander Serban |  
Tel: 06 43 02 29 45 | e-mail: alexander@demediacentrale.nl 
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