Maris Music Awards: SPACE
Maris Music Awards editie 2018 is in één woord te beschrijven: fantastisch. Iedereen die erbij was,
zal dat beamen. Twaalf zangacts en zes dansacts brachten de zaal in vervoering. En natuurlijk niet te
vergeten de niet meer weg te denken opening door onze eigen dansgroep Maris Moves, die de
avond opende. De dansgroep bestaat inmiddels uit 30 leerlingen uit alle leerjaren van onze school en
begint professionele allure te krijgen! Een betere start kan zo’n belangrijk festival zich niet wensen.

Wat waren de zangeressen en één zanger weer goed; of het nou een ballad was, rock of een
regelrecht swingend nummer, iedereen bracht het nummer met aanstekelijk enthousiasme.
Presentatoren Sam en Wesley (beide vierde klas Bohemen) hoefden het publiek niet aan te
moedigen om te applaudisseren, het barstte spontaan los. Ook de dansers waren weer in topvorm:
van ingetogen klassiek ballet tot bijna acrobatische moves. Alles zag er geweldig uit. Mooie
choreografieën, krachtig en met verve gebracht.
Miranda Jilllissen, die vanaf het prille begin bij de MMA betrokken is, introduceerde de juryleden. Zij
hebben allemaal hun sporen verdiend in de muziek‐ en danswereld en waren het er allemaal over
eens: muziek en dans zijn zo belangrijk, omdat je jezelf ermee kunt uiten op een heel persoonlijke
manier. Zij vonden het allemaal een eer om erbij te zijn, omdat ze hier zien dat er gelukkig enorm
veel aanstromend talent is.
Miranda bedankte ook nog speciaal Hanneke Krul, docent op Statenkwartier, die samen met haar
leerlingen voor de ‘spacy’ aankleding van de zaal tekende. Hanneke is ooit begonnen als leerling op
het Maris College en heeft destijds ook op het podium van het Paard gestaan. Zij vond dat een
geweldige ervaring die haar heel veel zelfvertrouwen heeft gebracht. En daar is de MMA ook voor
bedoeld: doe het gewoon, laat je talent aan iedereen zien!
Na het trekken van de lootjes, heel professioneel gedaan door onze nieuwe algemeen directeur
Judith van Biemen, namen een paar leerlingen op het podium geëmotioneerd afscheid van hun
choreografe Olga Kartodimedjo. Zij doen dit jaar eindexamen en moeten na vier jaar Maris Moves

verlaten. Het was ontroerend om te zien en fijn dat Olga flink in het zonnetje werd gezet. Want …
zonder Olga geen Maris Moves!
En toen was het toch echt tijd voor de uitslag: wie zijn er voor muziek en dans op de eerste drie
plaatsen terecht gekomen.
Voor dans waren: dat Joy van Kijkduin op drie, Sophie van Belgisch Park op twee en op één de groep
met dansers van de locaties Belgisch Park, Bohemen en Kijkduin: Isabel, Sabine, Nat alia, Hero,
Michelle en Ceyenne.
Voor muziek had de jury wat langer nodig om de volgorde te bepalen, want er waren meerdere
nummers drie. Uiteindelijk zijn ze eruit gekomen en waren ze het er ook wel écht over eens dat dit
de uitslag voor de Maris Music Awards 2018 moest zijn:
Drie: Jennifer van Kijkduin met ‘Jij bent de liefde’ (Maan)
Twee: Cheyenne van Bohemen met ‘Dance with somebody’ (Whitney Houston)
Een: Robin van Houtrust met ‘Nobody’s perfect’ (Jessie J)
Maar natuurlijk iederéén gefeliciteerd, want alle optredens waren super! Bedankt artiesten,
juryleden en organisatoren, het was weer, zoals al eerder gezegd, FANTASTISCH!
Deelnemers Maris Music Awards 2018
Zang
Jurjen Warburg (BP)
Izabella de Jong (BP)
Cleo van der Kraan (BP)
& Eliza van Dijk (H)
Annabel Beusker (BP)
Rosalien Janssen (BP)
Robin Kuipers (H)
Kate Oram (H)
Latoya van Zomeren (B)
Zonne van Zweden (B)
Amber Smit (B)
Cheyenne Lingers (B)
Denise Meester (B)
Jennifer Letterie (K)

Just the way you are ‐ Bruno Mars
Riptide (Ukelele) ‐ Vance Joy
Nothing holding me back ‐Shawn Mendez
Dear future husband ‐ Megan Trainor
Paranoid ‐ Black Sabath
Nobody's Perfect ‐Jessie J
The winner takes it all (Ukelele)
‐ ABBA
Blow your mind
‐ Dua Lipa
This Town ‐ Niall Horan
Freedom ‐ George Michael
Dance with somebody ‐ Whitney Houston
To good at goodbyes ‐ Sam Smith
Jij bent de liefde – Maan

Dans
Shayna Ramnares (K)
Iryna Thorborg (B)
Sophie Hollander (BP)
Valisha Aygun (BP)
Joy Kroes (K)
Alicia Meiland (B)
Isabel Noort (BP), Sabine de Coninck (B), Natalia Schuetz (B), Hero Paauw (K) en Cheyenne Linger (B), Michelle Enegring
Maris Moves
Bohemen: Cheyenne Linger, Natalia Schuetz, Marit Kooijman, Carmen Hagenaars, Alicia Meiland , Jamessa Rueck, Marcia
Oosterhout, Shuvientely Nicolaas, Nashanty Carolina, Fadia Al‐Gimandari, Sabine de Coninck, Michelle Engering, Sophia
Lataabi, Lydia van der Toorn, Teun van Zwieten de Blom, Leila Thiam, Yara Houniet, Tamer Duran, Jaydi Korf, Channah
Cantineau, Eryk Chudzik (rapper)
Belgisch Park: Isabel Noort, Sophie Hollander, Malou Appah‐Aborah, Bodil Lagerwerf
Kijkduin: Hero Paauw, Joy Kroes, Sara van der Veen, Sudem Oral
Statenkwartier: Faith Orumgbe
Presentatie: Sam Jongejan en Wesley Bierens van Bohemen

