7 oktober 2018 - Het Baba Yetu Project
Beste koorgenoten,

Wie durft het aan, wie doet er mee?
We gaan ‘samen’ iets bijzonders doen op Rooi Vol Koren 2018!
Met bijna 1900 koorgenoten gaan we, om het “samen-effect” te vergroten, ook weer als één groot
megakoor “Brabant” van Guus Meeuwis zingen.
Maar, zoals al eerder aangekondigd, gaan we daarnaast ook een top-koor vormen voor een bijzonder
project. We zoeken mensen in onze Rooise regio, die goed passen in de gevraagde stemgroepen en die in
de gelegenheid zijn om in september en oktober aan vier gezamenlijke repetities deel te nemen.
We vragen ervaren zangers en zangeressen, die enigszins bekend zijn met bladmuziek. Het beschikken
over digitale oefenmiddelen is een pré, of dat je door iemand in je omgeving hierbij geholpen kunt
worden. Vóór aanvang van het gezamenlijke repetitieproces kun je je eigen partij geheel correct zingen.
We willen benadrukken dat het vooraf oefenen in ‘koorverband’ niet wenselijk is. Dit om te voorkomen,
(quote koordirectie) dat er verschillen in interpretatie sluipen in de totale samenzang.
Samen met koorgenoten oefenen in de eigen zelfde stemgroep is wel aan te bevelen.
Pas als we het complete projectkoor bij elkaar hebben om te repeteren, krijgt iedereen passende
aanwijzingen over de invulling van zijn/haar partij.
We kunnen maximaal 250 deelnemers inschrijven. Ongeveer 40-50 per stemgroep.
En het Baba Yetu project is heel waarschijnlijk iets anders voor je dan wat je gewoonlijk gewend bent te
zingen en dat maakt het tot een uitdaging
Scan de QRHet Project heet “Baba Yetu”, (spreek uit: BaabaJéétoe) dat
Code om een
betekent ‘Onze Vader’ in het Swahili. Een Afrikaans lied, dat al op
fragment van
een groot aantal manieren is bewerkt door diverse musici. De
Baba Yetu te
klanken van Afrikaanse taal beperken zich tot, A, IE, EE, OO en OE.
beluisteren
De tekst zit vol herhalingen en is daardoor minder ingewikkeld.
Op de Rooi Vol Koren-dag 7 oktober zullen we aan het begin en aan het einde van ‘ons’ evenement dit
prachtige stuk ten gehore brengen voor een groot publiek.

Wij hebben voor ons projectkoor gekozen voor een bewerking van Christopher Tin.
Het instrumentale deel neemt Fanfareorkest NJA onder leiding van dirigent en muziekdocent Dick-Jan
Veerbeek voor zijn rekening. Het koorgedeelte staat onder leiding van dirigent Willem Heldens. Willem is
een kenner van Afrikaanse muziek.
Bij de gezamenlijke repetities is Lucas Vis de verbindende factor. Lucas is musicus van internationale
allure en dirigeert beroemde orkesten over de hele wereld.
In het Rooise zijn we gezegend met veel talent. We zijn daarom trots dat Pieter van Aarle de solistenrol
wil vervullen. Pieter is bekend van zijn optredens bij diverse concerten. Baba Yetu is voor hem geen
onbekend werk omdat hij dit onlangs nog ten gehore bracht in het Muziekcentrum te Tilburg, toen ook
samen met een groot koor en een filharmonisch orkest.

De Musici in beeld:

Dick-Jan Veerbeek

Willem Heldens

Lucas Vis

Pieter v Aarle

Als deelnemer is het noodzakelijk dat je thuis of met je stemgroep-koorgenoten je eigen partij oefent en
het bij de eerste repetitie volledig onder de knie hebt. Tijdens de repetities wordt alleen aandacht
besteed aan samenklank en afwerking.
Hiervoor worden bladmuziek, midifiles met instructies enz. aangeleverd.
Het is praktisch om een programma zoals MuseScore of Van Basco’s beschikbaar te hebben bij de
oefeningen.
Er zijn ten aanzien van De Stichting Rooi Vol Koren geen directe kosten verbonden aan de deelname.
Consumpties en reiskosten zijn voor eigen rekening.
Heb je interesse om deel uit te maken van het ‘Baba Yetu Projectkoor’, meld je dan zo snel mogelijk aan.
Dat mag met je hele koor, maar ook individueel.
Ga naar de webpagina: www.rooivolkoren.nl/BabaYetuproject.htm of mail je reactie naar
babayetu@rooivolkoren.nl
Wat we van je willen weten:
Voor- en achternaam. - Stemtype (sopraan - mezzosopraan - alt - tenor - bariton - bas) - Ben je
individueel deelnemer en/of lid van welk koor. - Woonplaats, - Email adres en (Mobiel) telefoonnummer.
Wacht niet onnodig lang met inschrijven want vol is vol! Omdat een goede balans in de stemverhouding
een strikt criterium is, betekent dat in de praktijk een maximum van 40-50 zangers per stemgroep. Als
voorproefje kun je de muziek op de website beluisteren zoals die moet gaan klinken in de beoogde
bezetting. Klik hiervoor op de afbeelding met instrumenten die op de inschrijfpagina van de website staat.
Het is nog te vroeg om over alles al concreet te zijn, maar via de RVK website en de mail houden we je
natuurlijk zoveel mogelijk op de hoogte.
Vastgestelde agenda:
Maart

Start inschrijven voor het Baba Yetu Project

April

Uitgifte van het oefenmateriaal met instructies.

8 September
Van 9.45 tot 12.00 u.
(20 min. pauze)

Alleen het koor. Repetitie in Sint-Oedenrode. Locatie, De Loop’r Olland,
Pastoor Smitsstraat

15 September
Van 9.45 tot 12.00 u.
(20 min. pauze)

Alleen het koor. Repetitie in Sint-Oedenrode. Locatie, De Loop’r Olland,
Pastoor Smitsstraat

29 September
Van 9.45 tot 12.00 u.
(20 min. pauze)

Repetitie in De Gasthuishoeve – Sint-Oedenrode,
samen met het Fanfareorkest NJA

6 Oktober
Van 9.45 tot 12.00 u.
(20 min. pauze)

Repetitie in De Gasthuishoeve – Sint-Oedenrode,
samen met het Fanfareorkest NJA

