
 
 
 
 

 K o o r B a b b e l               2016 - nummer 1 

Bij	deze	voor	de	tweede	maal	de	digitale	KKU-KOORBABBEL.	De	
vorige	KOORBABBEL	is	goed	geland.	We	hebben	posiAeve	reacAes	
mogen	ontvangen.	De	BABBEL	geeC	een	goed	en	levendig	beeld	
van	wat	er	zo	allemaal	in	en	rondom	ons	koor	gebeurt.	En	daar	
blijkt	behoeCe	aan	te	zijn.	
		
In	deze	tweede	digitale	BABBEL	komen	weer	een	aantal	zaken	aan	
bod.	In	februari	hebben	de	senioren	en	Cappella	Catharina	een	
concert	met	Filmmuziek	gegeven.	Wouter	Verhage	dirigeerde	het	
ensemble	Ajdens	dit	drukbezochte	concert.	Van	dit	evenement	is	
een	impressie	opgenomen.		
	
	
	
	

Stephanie	Héman,	oud-lid	van	het	KKU,	rondde	het	conservatorium	
af	met	een	concert,	waar	vanuit	het	KKU	veel	belangstellenden	
aanwezig	waren.	Ook	daarover	een	bericht.	Van	de	enquête	die	
begin	dit	jaar	onder	de	koorleden	(en	ouders)	is	gehouden	worden	
wat	highlights	gepresenteerd.	
		
Er	wordt	ook	vooruitgekeken.	Het	paasconcert	van	17	april	wordt	
aangekondigd.	Over	de	deelname	van	het	KKU	in	mei	aan	het	
Zeister	LiedfesAval	worden	jullie	geïnformeerd.	Hetzelfde	geldt	
voor	de	concertreis	met	Hemelvaart.	
		
Veel	lees-	en	kijkplezier,	

Ton	Meijers	

Een Noot van het bestuur 

Nieuwsbrief  
 
Kathedrale 
Koor Utrecht 
	

Kerstnachtmis	24	december	2015	



Pasen 2016     

We	staan	voor	de	-	muzikaal	gezien	-	drukste	week	van	het	jaar:	
	
Op	donderdagavond	24	maart	zingen	groep	7	&	8	en	de	Heren	in	de	viering	van	WiZe	
Donderdag,	waarin	het	laatste	avondmaal	dat	Jezus	met	zijn	leerlingen	had	herdacht.	Er	
zal	prachAge	muziek	klinken:	Mozart’s	missa	brevis	in	d-kl;	het	alAjd	weer	sfeervolle	‘Ubi	
caritas’	van	M.Duruflé	en	het	indrukwekkende	‘Tantum	ergo’	van	A.	Bruckner.		Inzingen	
en	kleden	in	RoodWit	start	om	18.45	uur	(Nieuwegracht	61).	De	viering	begint	om	19.30u.	
en	eindigt	om	+/-	21.00u.		
	
Op	vrijdagavond	25	maart	worden	de	vocale	honneurs	waargenomen	door	de	senioren,	
CC	en	Heren.	Wat	mij	betreC	is	de	Goede	Vrijdag,	de	gedachtenis	van	de	kruisdood	van	
Jezus	vaak	de	indrukwekkendste	plechAgheid	in	de	Goede	Week.	Met	veel	mooie	muziek	
(Schütz	–	Ehre	sei	dir	Christe;	Monteverdi	–	Adoramus	te;	Bach	-	koralen	uit	de	
Johannespassie	etc.)	Inzingen	en	kleden	in	RoodWit	start	om	18.45	uur	(Nieuwegracht	
61).	De	viering	begint	om	19.30u.	en	eindigt	om	+/-	21.00u.		
	
Op	zaterdagmorgen	26	maart	beginnen	we	met	de	generale	repeAAe	voor	de	paas-
hoogmis:	Om	10.30u	wordt	iedereen	weer	in	de	kathedraal	verwacht	(Catharijnesteeg).	
Groep	7&8	is	om	11:45	klaar,	de	rest	repeteert	tot	max.	13.00	uur.	Op	zaterdagavond	is	
er	om	21.00u	de	Paaswake,	waarbij	gezongen	wordt	door	de	senioren,	CC	en	Heren,	in	
RoodWit:	het	is	een	viering	bol	van	tekens,	symbolen,	prachAge	lezingen	en	vol	mooie	
muziek!		
	
Op	zondagmorgen	27	maart	is	het	voltallige	Kathedrale	Koor	(gr	7&8,	sen/CC	&	
mannen)	weer	aanwezig	voor	de	Paashoogmis:	we	verzamelen	om	10.00u.	in	de	
Vredeskapel	(kleding	donkerblauw,	want	we	zingen	op	de	koorzolder	bij	het	grote	orgel).	
Feestmuziek	van	Haydn-	Nicolaimesse,	Shephard	-Ye	Choirs	of	new	Jerusalem;	Händel	-
Halleluja,	etc.	Trompevst	Teake	Sikkema	speelt	met	ons	in	de	stukken	van	Shephard	en	
Händel.	We	hebben	een	druk,	maar	prachAg	programma	af	te	werken.	Ik	heb	er	erg	veel	
zin	in!		

	
Gerard	Beemster		

	 Kerstnachtmis	2015	



De Koorreis ?!?  Mis het niet !!    

De	voorbereidingen	voor	de	Koorreis	(5	tm	8	mei	2016)	zijn	in	volle	gang	en	het	belooC	
weer	een	prachAge	reis	te	worden;	met	op	donderdag	een	mis	in	de	Cathédrale	Notre-
Dame	de	Strasbourg,	op	vrijdag	een	benefietconcert	voor	Burundi	in	Hipsheim	en	op	
zaterdag	een	klein	concert.	Het	gezelligheidsprogramma	is	nog	een	verrassing...!	Als	je	
wilt	weten	waar	we	logeren	en	wat	daar	te	doen	is,	neem	dan	een	kijkje	op	de	site	van	de	
jeugdherberg:	
hZp://www.jugendherberge.de/de-de/jugendherbergen/baden-baden2/portraet.		
	
	
	
	
	
	
	
Heb	je	vragen,	stel	ze	dan	gerust	aan	de	reiscommissie.	Ook	is	er	op	14	april	een	
informaDeavond	van	19:00	tot	20:15	uur:	Ouders	kunnen,	terwijl	de	kinderen	aan	het	
repeteren	zijn,	hun	vragen	al	stellen.	De	kinderen	kunnen	om	19:45	de	repeAAe	verlaten	
om	ook	hun	vragen	te	stellen.		De	informaAeavond	wordt	verzorgd	door	leden	van	de	
reiscommissie,	die	bestaat	uit:	
	
Eugène	Heman	
GerA	Rijpma	
Sylvia	Djajadiningrat	(s.c.djajadiningrat@me.com)	
Wim	van	den	Dool	(whvandendool@outlook.com)	
	
							
Zorg	dat	je	erbij	bent	en	schrijf	je	snel	in	voor	de	Koorreis!	
		

	
	
Dit	jaar	is	de	Koorreis	voor	het	hele	koor	inclusief		groep	7	&	8	van	de	Koorschool.	We	
rekenen	er	op	dat	iedereen	mee	gaat.	Meld	je	aan	(of,	als	het	niet	anders	kan,	meld	je	af)	
via	het	digitale	formulier	dat	je	hier	vindt:		hZp://goo.gl/forms/3asLZUEA5t	

   

Koorreis Rome  2014 

Koorreis	Rome	okt.	2014	

Kathedraal	in	Straatsburg	

Straatsburg	



 Paasconcert  KKU        Liturgisch overzicht 

Paasconcert  
Dit	seizoen	is	er	nieuw	‘fenomeen’in	de	kalender	opgenomen:	het	
‘Paasconcert’.	Dit	concert	zal	plaatsvinden	op	zondag	17	april	om	
15:00	uur	in	de	St.-Catharinakathedraal		te	Utrecht.	
	
Omdat	dit	jaar	Pasen	erg	vroeg	valt	én	er	veel	drukte	was	o.a.	met	het	
geslaagde	project	o.l.v.	Wouter	Verhage	(waarover	elders	in	deze	
Koorbabbel	meer	te	lezen	is),	is	er	bij	het	opstellen	van	het	
jaarprogramma	gekozen	voor	een	‘Paasconcert’.	We	hebben	immers	
rond	Pasen	een	flinke	hoeveelheid	muziek	op	het	repertoire,	waar	uit	
een	prachAg	concertprogramma	is	samen	te	stellen.	
Dus	veel	gekende	muziek,	die	we	dan	ook	op	ons	allerbest	ten	gehore	
kunnen	brengen	en	één	stuk	dat	nieuw	is	en	tegelijk	mee	gaat	op	
concertreis:”dat	is	namelijk	een	stuk	voor	Hemelvaart:	
‘O	clap	your	hands’	van	John	RuZer.	Een	heel	fijn	en	stevig	stuk	met	
mooie	melodieën	en	lekkere	ritme!	Dus	nog	even	iets	om	na	Pasen	de	
tanden	in	te	zeZen.	

Het	eerste	deel	van	het	concert	zingen	we	beneden,	het	tweede	deel	
boven	op	de	koorzolder!		
	
	
	
	
	
Het	muzikale	programma	van	de	concertreis	zal	in	grote	lijnen	
overeenkomen	met	het	repertoire	van	het	Paasconcert.		
	
	

Het liturgisch overzicht (en meer) 
Wie	alvast	wil	weten	wat	het	Kathedrale	Koor	ten	gehore	zal	brengen	
op	welke	datum,	kan	dit	nakijken	in	het	muzikale	programma,	dat	te	
vinden	is	op	de	vernieuwde	website:	
hZp://www.kathedralekoorutrecht.nl	op	het	tabblad	agenda.		
	

 
Voor in de agenda: 

			
hZp://goo.gl/forms/nPMl2zOSRC			

		
		

Kerstconcert	13	december	2015	

De	kaartverkoop	voor	het	Paasconcert	is	gestart!	Bestel	kaarten	
via	het	digitale	bestelformulier:		hZp://goo.gl/forms/nPMl2zOSRC	



 Nieuws van de Koorschool     

 
Voor in de agenda: 

			
Hänsel	&Gretel	–	Humperdinck	
met	NaDonale	Opera	
	
wo.	9	december	20.00	uur		
zo.	13	december	13.30	uur		
di.	15	december	20.00	uur		
vr.	18	december	20.00	uur		
ma.	21	december	20.00	uur		
wo.	23	december	20.00	uur		
za.	26	december	13.30	uur	
di.	29	december	13.30	uur	
		
Kinderkerstviering		(kathedraal)	
do.	24	december	19:00	uur	
	

		
		

Open	dag	op	de	Kathedrale	Koorschool,	5	maart	2016	
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Nieuwe	lichNng	potenNële	Koorschoolkinderen	2016	

MaQhäus	Passion	met	het	USKO,	17	maart	2016,	Jacobikerk	

Volg	de	Kathedrale	
Koorschool	op	
Facebook!	

Kinderkerstviering	24	december	2015	



 ILFZ            Digitale agenda   

ILFZ,	nooit	van	gehoord?	Dat	klopt,	want	het	is	dit	jaar	voor	het	
eerst!	Van	13	tot	en	met	22	mei	2016	vindt	het	eerste	
InternaAonale	LiedfesAval	plaats,	in	Zeist.	ILFZ		staat	dus	voor:	
InternaAonaal	Lied	FesAval	Zeist.			
	
Tijdens	dit	fesAval	zingen	de	Senioren,	CC	en	Heren	van	het	KKU	in	
het	familieconcert,	op	zondag	22	mei	van	14:00-15:00	uur,	de	
volgende	stukken	van	Schubert:	Mirjams	Siegesang,	Ständchen	en	
de	Deutsche	Messe.	Er	wordt	samengewerkt	met	Collegium	Vocale	
Zeist.	Gerard	Beemster	dirigeert	en	‘onze’	Wouter	van	Belle	
bespeelt	orgel.	Soliste	is	sopraan	Ellen	Valkenburg,	een	jonge,	
veelbelovende	zangeres.	Kortom:	het	belooC	mooi	te	worden.		
	
Even	prakAsch:	op	vrijdagavond	20	mei	is	er	een	repeAAe	in	de	
Oosterkerk	in	Zeist,	met	eigen	vervoer.	Op	zondag	22	mei	gaan	we	
met	zijn	allen	op	de	fiets	naar	Zeist,	meer	informaAe	over	Ajden	en	
dergelijke	volgt	later	per	mail.	Contactpersoon	van	het	KKU	voor	
dit	gebeuren	is	GerA	Rijpma	(gerA.rijpma@kpnplanet.nl).	
	
Het	ILFZ	is		pas	na	het	vaststellen	van	de	jaaragenda	op	ons	pad	
gekomen.	Als	je	aan	het	begin	van	dit	schooljaar	de	jaarplanning		
	

hebt	overgenomen	in	je	agenda,	dan	staat	ILFZ	er	mogelijk	nog	
niet	in,	dus	noteer	het	vlug!	
	
Zie	de	website	www.ILFZ.nl	voor	meer	informaAe.	Over	het	
FesAval.		Via	deze	site	kun	je	ook	de	toegangskaarten	bestellen	
voor	het	familieconcert	(en	de	andere	opvoeringen).		
	
Zegt	het	voort!	
	

Digitale agenda KKU altijd bijgewerkt! 
Zoals	alAjd	worden	alle	wijzigingen	op	de	jaarkalender	gemaild,	
maar	ook	worden	ze	trouw	bijgehouden	in	de	digitale	KKU-
kalender.	Je	kan	deze	digikalender	koppelen	aan	je	eigen	digitale	
kalender	op	je	smartphone	of	tablet,	gebruik	daarvoor	deze		link:	
hZp://kkuweb.nl/ical/agenda.php?public=0&group=0	
	
Of	bekijk	hem	op	op	de	website	www.kathedralekoorutrecht.nl	,	
op	het	tabblad	agenda.		
	
In	de	agenda	is	ook	steeds	te	zien	of	er	
in	donkerblauw	gezongen	wordt	of	in	RoodWit.		

 
Kaarten bestellen: 

 
 

Voor	Paasconcert	
			

Voor	ILFZ:	
	
Het repertoire voor de 
komende tijd 
Wie	alvast	wil	weten	wat	het	
Kathedrale	Koor	ten	gehore	zal	
brengen	op	welke	datum,	kan	dit	
nakijken	in	het	muzikale	
programma,	dat	te	vinden	is	op	
de	vernieuwde	website	
hZp://
www.kathedralekoorutrecht.nl	
op	het	tabblad	agenda.		
	
	
	
	
	
	
	
	

		
		



Terugblik project At the movies!  

Op	zaterdag	13	februari	was	het	zo	ver:		
de	uitvoering	van	het	filmuziekproject!	
Wij	hebben	er	allebei	heel	erg	naar	uit	
gekeken.	We	hadden,	anders	dan	vorig	
jaar,	niet	heel	veel	Ajd	om	het	repertoire	
in	te	studeren,	maar	dat	heeC	niet	veel	
uitgemaakt.	In	de	repeAAes	hebben	we	
erg	hard	gewerkt,	vinden	wij.	Misschien	
dat	het	ook	hielp	dat	de	stukken	die	we	
zongen,	naast	dat	ze	gewoon	heel	mooi	
en	leuk	waren,	ook	heel	afwisselend	
waren.	Waar	Skyfall	van	Adele	heel	
dreigend	is,	is	Manamana	van	de	
Muppets	weer	heel	vrolijk.	Dat	maakte	
het	erg	leuk	om	te	zingen.	Bij	de	
uitvoering	hadden	we	er	ook	erg	veel	
plezier	in.	 	Het	eerste	stuk	 	

	dat	we	zongen	was	
	Conquest	of	Paradise,	
	een	lied	dat	komt	uit	
			een	film	met	

dezelfde	Atel	die	gaat	over	de	ontdekking	
van	Amerika.	Daarna	hebben	we	een	
paar	stukjes	gezongen	uit	The	lord	of	the	
rings.	Eerst	zongen	de	jonge	heren,	
waarna	wij	erbij	kwamen.	Hierop	volgde	
Frozen,	waaruit	we	het	beginstukje	en	
het	lied	Ajdens	de	huldiging	van	Elza	
zongen.	Toen	begonnen	Nynke	en	Elly	
met	hun	solo	van	de	Circle	of	Life	uit	de	
Lion	King,	waarop	gelijk	Rose	uit	Titanic	
volgde.	Aan	het	eind	van	dat	stuk	zeZen	
we	allemaal	onze	zonnebril	op	voor	
Skyfall.	Officieel	was	het	concert	toen	
afgelopen,	maar	we	hadden	nog	een	
toegiC,	Manamana.	We	vonden	het	
concert	superleuk	om	aan	mee	te	doen	
en	we	kijken	heel	erg	uit	naar	volgend	
jaar!	
	
	
Vera	en	Roos	

Aan	het	begin	van	dit	jaar	hebben	de	middelbare	scholieren	van	het	Kathedrale	Koor	
Utrecht	een	project	gedaan	met	filmmuziek	in	de	hoofdrol,	onder	leiding	van	
gastdirigent	Wouter	Verhage.	In	drie	repeNNes	bereidden	ze	een	presentaNe	voor	die	
werd	gegeven	in	een	mooie	zaal	in	het	AriënsinsNtuut.	Na	afloop	werden	er	allerlei		
zelfgebakken	heerlijkheden	geserveerd.	Roos	en	Vera	vertellen:	

Frozen 

Skyfall 

Manamana 

In	de	enquête	(zie	verderop	in	deze	Koorbabbel)	kreeg	dit	
project	van	de	deelnemers	een	rapportcijfer	8,6!		



Hoe is het met?   Stéphanie Héman   

Only in sleep time is forgotten 
 
Jullie	kennen	me	als	begeleidster	van	Koorreizen,	Studieweekenden	en	Zeilweekenden.	
Maar	vroeger…	zat	ik	op	de	Kathedrale	Koorschool	en	zong	ik	in	het	Kathedrale	Koor!	
		
Op	vrijdag	19	februari	2016	ben	ik	afgestudeerd	voor	mijn	Bachelorexamen	Klassieke	
Zang.	Daarvoor	heb	ik	zelf	een	concert	georganiseerd.	En	daar	komt	veel	bij	kijken!		
Allereerst	kies	je	de	muziek.	Het	repertoire	moet	zeer	gevarieerd	zijn.	Ik	zong	heel	oude	
muziek	van	Monteverdi,	heel	moderne	van	Whitacre	en	van	alles	ertussenin,	in	
verschillende	talen	en	genres:	Franse	chansons,	Italiaanse	aria’s,	Duitse	liederen	en	
LaAjnse	kerkmuziek.	De	favoriet	van	het	publiek	(en	mijzelf)	was	Only	in	Sleep,	een	stuk	
voor	solist	en	koor	van	de	Letse	componist	Ēriks	Ešenvalds.	Ondanks	het	gevarieerde	
concertprogramma	vond	ik	het	belangrijk	om	een	doorlopend	theatraal	verhaal	te	
creëren.	Volgens	mij	is	dat	goed	gelukt.	Iedereen	heeC	genoten,	net	als	ik.	
	
Maar	dat	is	nog	niet	alles...	Denk	aan	het	maken	van	posters,	flyers	en	het	
programmaboekje;	een	mooie	concertzaal	kiezen	en	gelegenheid	voor	een	feestje	na	
afloop.	AZributen	en	‘kostuums’.	Maar	het	belangrijkste	van	alles:	de	mensen	om	je	heen	
verzamelen	die	je	bij	dit	alles	steunen.	
		
Ik	ben	mijn	vierjarige	zangopleiding	begonnen	aan	de	Hogeschool	voor		
de	Kunsten	in	Utrecht,	bij	CharloZe	Margiono.	Later	ben	ik	over-	
gestapt	naar	Claudia	Patacca	op	het	Conservatorium	ArtEZ	in	Zwolle.		
Ik	heb	ook	een	minor	KoordirecAe	gevolgd.	In	september	start	ik	mijn		
vervolgopleiding	Zang.	Naast	zelf	zingen	vind	ik	het	ontzeZend	leuk		
om	zangles	te	geven	en	hoop	ik	aan	de	slag	te	kunnen	met		
(kinder)koren!	
		
Heb	je	nog	vragen?	Of	ben	je	geïnteresseerd	in	zangles?		
Je	mag	me	alAjd	mailen:	stephanie.heman@planet.nl	
	
		

Only in sleep	

tussen oud-docenten van de Kathedrale Koorschool: 
v.l.n.r: Annette, Fred, Stéphanie,Hermine en Marloes	

Volle zaal	



 De KKU – enquête 2016   

 
Voor in de agenda: 

			
Hänsel	&Gretel	–	Humperdinck	
met	NaDonale	Opera	
	
wo.	9	december	20.00	uur		
zo.	13	december	13.30	uur		
di.	15	december	20.00	uur		
vr.	18	december	20.00	uur		
ma.	21	december	20.00	uur		
wo.	23	december	20.00	uur		
za.	26	december	13.30	uur	
di.	29	december	13.30	uur	
		
Kinderkerstviering		(kathedraal)	
do.	24	december	19:00	uur	
	

		
		

In	februari	is	er	onder	de	leden	van	het	Kathedrale	Koor	Utrecht	(en	ouders)		een	
enquête	afgenomen.	75%	van	alle	middelbare	scholieren	van	het	KKU	heeG	de	
enquête	ingevuld,,	85%	van	de	Heren,	50%	van	de	Koorschoolkinderen	(groep	7&8)	en	
30	ouders.	In	totaal	hebben	82	personen	de	enquête	volledig	ingevuld	
We	presenteren	hier	een	samenvaNng	van	de	resultaten.		
Voor	vragen	over	de	enquête	kan	je	terecht	bij	Carolien	Idema.		

De rode draden	
Onderstaande	punten	worden	veel	genoemd	
in	de	reacAes	op	verschillende	vragen	in	de	
resultaten:	
	
•  let	op	repeAAedrukte,	verdeel	goed	
•  vervang	de	donkerblauwe	vesten	
•  Volgend	jaar	weer	een	project	met	

Wouter	Verhage	
•  Kwaliteit:	stukken	verder	afwerken,	

hergebruiken,	meer	werken	aan	stem/
zangverbetering	

•  communicaAe	verbeteren,	m.n.	op	
herkenbaarheid	KKU	en		Koorschool	

•  Het	avondspel	is	een	belangrijk	
hoogtepunt	van	het	studieweekend	

•  Aandachtspunten	voor	acAviteiten	zijn:	
voldoende	nachtrust	en	streng	bewaken	
van	leeCijdsgrens	van	18	jaar	voor	
gebruik	van	alcohol	

	
	
	

Rapportcijfer 8,2!	
Leden	(en	hun	ouders	)	zijn	tevreden	over	
het	koor	en	de	acAviteiten,	concluderen	
we	uit	het	gemiddelde	rapportcijfer:		
een	8,2!		
72%	van	de	leden	geeC	een	8	of	hoger,	en	
slechts	3	leden	geven	een	cijfer	onder	de	
6.	70%	van	de	ouders	geeC	een	
rapportcijfer	8	of	hoger,	zij	gaven	geen	
cijfers	onder	de	6.		

	

Motivatie-top 3	
De	top	3	van	antwoorden	op	de	vraag	
“wat	zijn	de	belangrijkste	redenen	om	
bij	het	Kathedrale	Koor	te	zingen”	:	
1)  Het	zingen		
2)  De	muziek	
3)  De	gezelligheid,	vrienden	en	

vriendinnen	

	



          

Kaarten bestellen voor: 
Paasconcert:  hZp://goo.gl/forms/nPMl2zOSRC	
ILFZ:  	 	hZp://www.ILFZ.nl		
	

Aanmelden Koorreis:   
hZp://goo.gl/forms/3asLZUEA5t	

 
Digikalender KKU 
hZp://kkuweb.nl/ical/agenda.php?public=0&group=0	

 
Je koorkleding te klein?		Overleg	met	Eugène	

De Koorbabbel bedankt: Gerard	Beemster,	Ton	Meijers,	
Stéphanie	Héman,	Wouter	van	Belle	en	Carolien	Idema.	
	
	

Handige websites 
Algemene	website:	www.kathedralekoorutrecht.nl	
Website	voor	KKUleden:	www.kkuweb.nl	
Kathedrale	Koorschool:	www.koorschool-utrecht.nl	
	
Mailadressen 
Mailadres:	kathedralekoorutrecht@gmail.com	
Afmelden	voor	repeAAes:	afmelden@kkuweb.nl	
RedacAe	KoorBabbel:	koorbabbel@kkuweb.nl	
	
Bestuur Kathedrale Koor Utrecht (KKU) 
Ton	Meijers	(voorziZer),	Eugène	Héman	(penningmeester),	Sylvia	
Djajadiningrat	&	Carolien	Idema	(beide	aanspreekpunt	
Koorschoolkinderen)	

Kerstconcert 13 december 2015 


