
Op 14 oktober 1975 werd koor Ap/Art opgericht door de 

toenmalige pastoor van Millingen aan de Rijn Jan Coenen. 

Jongerenkoor Millingen (JKM) werd de naam. Bij het  Jongerenkoor 

hoorde ook toen al een band met  een echte blazerssectie. Het koor 

telde in zijn hoogtijdagen ruim 70 leden. 

Toen het koor 20 jaar bestond en de meeste leden, die destijds op 

15 jarige leeftijd bij het koor kwamen, nog steeds actief zongen, was 

de naam Jongerenkoor niet meer echt passend. Een nieuwe naam 

werd bedacht: Koor Ap/Art. Ap staat voor Anthonius Parochie (de 

kerkgemeenschap in Millingen) en Art is het Engelse woord voor 

kunst (en dat is zang natuurlijk ook).  

Hoewel het koor nog een aantal keren per jaar in de kerk tijdens de 

mis zingt, heeft het koor zich door de jaren heen ontwikkeld tot een 

enthousiast en swingend popkoor met ruim 45 leden en een eigen 

band.  Ze zijn er trots op dat ze tijdens optredens begeleid worden 

door hun eigen band, bestaande uit een drummer, percussionist, 

slaggitarist, basgitarist en keyboardspeler. Het koor is verdeeld over 

4 stemgroepen, sopranen, alten, tenoren en bassen. Ze zingen in de 
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meeste gevallen 4 stemmig, maar 6 en 8-stemmige nummers 

komen ook voor. Het repertoire is veelzijdig en gevarieerd: van 

snelle uptempo-nummers tot gevoelige ballads en hits uit heden en 

verleden. 

Op vrijdagavond repeteert het koor in de kerk in Millingen. 

Het hele jaar door verzorgt koor Ap/Art optredens in de regio, van 

straatmarkten en braderieën tot kerstmarkten in Duitsland. Daar 

laten zij op vlotte en swingende wijze zien wat zij in huis hebben. 

Sinds 2008 heeft dirigent Frans Coerwinkel de muzikale leiding over 

Koor Ap/Art. Frans is al net zo Millings als koor Ap/Art. Tijdens zijn 

studie aan het conservatorium in Arnhem start Frans al met het 

begeleiden van verschillende koren, waaronder ook koor Ap/Art. De 

studie werpt zijn vruchten af, hij studeert af als zowel Docerend als 

Uitvoerend Musicus.  

In 2011 gaf het koor een groot concert in de Dreuge tent in 

Millingen op 15-10 waarbij de geschiedenis van het koor met 

gepaste liedjes werd weergegeven. Dit ter ere van het 35 jarig 

bestaan van het koor in 2010. In 2015 bestond koor Ap/Art 40 jaar! 

Dit is werd uitbundig gevierd o.a. met een spetterend optreden 

tijdens een weekend weg in Sneek. 

 

 


