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Basisscholen Lunteren en Harskamp
bij opname TV-programma

LUNTEREN - Op dinsdag 28 november zijn er op CNS De triangel en OBS De Sprong in Lunteren tv-opnames gemaakt voor het programma Zapp Kids Top 20
van AVROTROS. Het gaat hier om een muziekprogramma met populaire muziek, gemaakt voor en door kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. De Zapp
Kids Top 20 is een hitlijst, volledig samengesteld door kids.
Kinderen kunnen via de website
www.kidstop20.nl stemmen op
hun favoriete muziek. Wekelijks
brengen zij duizenden stemmen
uit op ongeveer veertig geselecteerde hits, die door de producent geschikt bevonden zijn voor
deze doelgroep. De twintig hits
met de meeste stemmen vormen
de Zapp Kids Top 20 van die
week.
De Kids Top 20 bestaat inmiddels
ruim 14 jaar en is in al die jaren
uitgegroeid tot een fenomeen
onder kids én artiesten. Sinds
2015 wordt de wekelijkse uitzending gepresenteerd door Buddy
Vedder, bij AVROTROS en NPO
Zapp op 3. In iedere aflevering is
Buddy te gast bij een andere Nederlandse basisschool, van waaruit hij samen met ongeveer 80
kinderen uit de bovenbouw danst
op liedjes uit de hitlijst, bekende
artiesten ontvangt en grappige
spelletjes speelt.
In de gymzaal wordt altijd een
heus disco-decor opgebouwd.
Mede daardoor is de opnamedag
steevast een onvergetelijke dag
voor de deelnemende kids! De op-

names begonnen met enige vertraging, want het bleek dat Buddy
de griep te pakken had waardoor
hij niet aanwezig kon zijn. In allerijl werd er gezocht naar een
plaatsvervanger, wat nog niet
eens zo makkelijk bleek te zijn,
aangezien iedereen natuurlijk al
afspraken had staan. Uiteindelijk
is het probleem opgelost door
Sosha Duysker in te schakelen.
Sosha heeft in het verleden dit
programma gepresenteerd dus wa
dit bleek de meest voor de hand
liggende oplossing.
Al met al liep het programma van
deze dag hierdoor een behoorlijke vertraging op, en moest er
flink worden doorgegaan om alles
binnen de gestelde tijd klaar te
krijgen. De opnames binnen de
klas van De Sprong verliepen gelukkig voorspoedig, zodat rond
elf uur de kinderen op weg konden naar de sportzaal waar de
rest van de opnames werden gemaakt. In een schitterend decor
werd onder leiding van Sosha gezongen en gedanst. Ook zou er
een speciale gast aanwezig zijn.
Dit bleek Sinterklaas te zijn, die
op zoek was naar enkele hulp-

pieten. De Sint bleek opvallend
goed te kunnen dansen en, ondanks zijn leeftijd, nog lekker los
in de heupen te zijn, dus het werd
een vrolijke en gezellige ochtend.
Na de lunch was het de beurt aan
de leerlingen van De Triangel die
werden ontvangen door niemand
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minder dan Tim Douwsma die het
stokje had overgenomen van
Sosha. Ook nu weer werd er gedanst en gezongen, maar dat was
nog niet alles. De kinderen werden namelijk verrast met een optreden van K3.
Deze drie dames zetten een spetterend optreden neer, en ook nu

weer dansten en zongen de kinderen naar hartelust mee. Na afloop
werd er nog even nagepraat
waarna iedereen moe maar voldaan huiswaarts ging.
De opnames zijn te zien op NPO3
op 2 en 9 december om 8.10 uur

