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Enthousiaste reacties na excursie
piano-atelier Klavier
Orgel- en pianoleerlingen van
Muziekschool Hetty Koelewijn
gingen donderdag naar pianoatelier Klavier in Barneveld.
Hier maakten de leerlingen
kennis met een andere kant
van de muziek. Er werd geluisterd naar de tonen uit historische muziekinstrumenten en
ook werd de buiten- en binnenkant van de instrumenten
bekeken.
Hetty Koelewijn organiseert met
regelmaat dit soort leuke en informatieve uitstapjes voor haar
leerlingen. Een groep van twintig
leerlingen was erg enthousiast
en vond het een interessante excursie. Willem ten Hoven, de eigenaar van Klavier, verwelkomde
de leerlingen hartelijk en wist
hen veel te vertellen, vooral over
het ontstaan van de piano.

Klavecimbel met ravenpennen
Zo leerden de leerlingen dat de
voorloper van de piano het cembalo was. Een instrument dat
werd bespeeld met leer beklede

stokjes waar men mee op de
snaren sloeg. Rond 1550 werd de
cembalo door een Italiaan van
toetsen voorzien. Dit leidde tot
het ontstaan van het klavecimbel (=klaviercembalo). In plaats
van de snaren met stokjes aan te
slaan werd een mechaniek ontworpen waarbij de snaren werden opgetild door ravenpennen,
een soort plectrum. Maar hierbij
kon men niet meer hard of zacht
spelen en klonk iedere aanslag
hetzelfde.

Klavecimbel met
hamertjes
Een andere Italiaan ontwierp
enkele eeuwen later in 1709
een mechaniek waarbij de ravenpennen werden vervangen
door kleine hamertjes met leer
bekleed. Hierdoor werd het weer
mogelijk om de pianotoetsen
hard en zacht aan te slaan. Hij
noemde dit instrument een Gravecembalo col piano e forte. Letterlijk vertaald: klavecimbel met
hard en zacht. Later werd deze
term ingekort tot ‘pianoforte’ en
nog weer later tot piano. Tot op

de dag van vandaag wordt deze
techniek nog steeds in grote lijnen toegepast.

Spinet
In het piano-atelier had de eigenaar voor deze gelegenheid een
spinet neergezet. Dit instrument
lijkt op een klavecimbel. Ook
stond er een kabinetpiano uit
1835 en veel verschillende gerestaureerde piano’s. Onder andere
een Grotrian-Steinweg uit 1895,
door de eigenaar zelf gerestaureerd.
Na al de informatie mochten
de leerlingen hun muziek laten
klinken. Silline Koelewijn beet
de spits af en speelde Bourée
van Bach op het spinet. Henk
Wijnand en Daniël Huijgen
speelden een stuk op een oude
Seiler & Helman-piano. WillemJan de Graaf en Marieke van der
Klis, de jonge organisten in het
gezelschap, lieten horen dat ze
hun muziekstuk ook wel op de
piano konden spelen. Chantal
Vedder speelde het vrolijke Oh,
Susanna. Op één van de oudste

piano’s die er stond speelde
Franca Schaap Nocturne.
Christian Pouwels speelde een
meeslepend muziekstuk uit
de film Améli. Door Daniël de
Graaf werd A whole new world
gespeeld en Debbie van Triest
speelde op de Grotian-Steinweg
een Sonate van Haydn. Eduard
Jongkees en Stefan Heinen speelden nog een stuk van Bach op
het spinet waarbij wel duidelijk
werd dat het echt anders speelde
dan piano of orgel.
Tot slot liet Willem ten Hoven
nog een deel van een concert horen op de gerestaureerde vleugel
van Beethoven.
Als afsluiting werd er met elkaar
nog ergens gezellig wat gegeten en keerden de groep weer
huiswaarts naar BunschotenSpakenburg.
Muziek- en Zangschool Hetty
Koelewijn is een professionele school voor orgel, piano en
zangles. Voor meer informatie of
aanmelding, neem vrijblijvend
contact op met Hetty Koelewijn:
hettykoelewijn@hetnet.nl of per
telefoon: 298 32 31.

Arie de Jong en Henk van Soeren kijken uit naar het jubileumconcert in de Stormvogel. (foto: Fotografie P. Kok)

All Rise viert 20-jarig jubileum

Zij genoten van de excursie.

Openluchtsamenkomst
op het strandje
Vrijdagavond 17 juni vindt
om 20.00 uur een openluchtsamenkomst plaats. Iedereen
is welkom op het strandje ter
hoogte van de orka.
De oragnisatie ,,Het Pinksterfeest is net achter de rug. Er
mocht door christenen over de
hele wereld en dus ook in Nederland en hier ter plaatse stil
gestaan worden bij de betekenis
hiervan. Feit is, dat echter steeds
meer mensen in Bunschoten de
kerk niet (meer) van binnen zien.
Zij ‘vieren’ misschien wel Pinksteren, maar hebben geen idee

wat dit feest eigenlijk inhoudt.
De openluchtsamenkomst van
aanstaande vrijdag biedt een
mooie gelegenheid om daar op
in te springen. Onder het thema
‘No limits!’ staat het werk van
de Heilige Geest centraal. Zijn
er grenzen aan het werk van de
Heilige Geest? Hierover hoopt
de Hervormde predikant, ds. E.J.
de Groot uit Eemnes, te spreken.
De tweede wonderbare spijziging, beschreven in Marc. 8:
5-11, vormt hierin het uitgangspunt.’’
De muzikale omlijsting wordt
verzorgd door Gospel5.
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,,Nieuwsgierig geworden? Iedereen is harte welkom! Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd! Kortom: tot vrijdag 17 juni, 20.00 uur
op het strandje (ter hoogte van
de orka). Na afloop is er, onder
het genot van koffie, thee of een
glaasje fris gelegenheid om nog
even na te praten.’’
De organisatie van de openluchtsamenkomst is in handen
van een samenwerking tussen de
gezamenlijke evangelisatiecommissie (Chr. Geref. en Herv.) in
Bunschoten en de evangelisatiecommissie (Geref. vrijg. en Chr.
Geref.) in Eemdijk.
Naast deze samenkomst hoopt
de werkgroep nog twee samenkomsten te organiseren dit seizoen:
- zaterdag 13 augustus, 19.30
uur, locatie Spuiplein;
- vrijdag 26 augustus, 19.30 uur,
locatie pontje Eemdijk.

Stichting Amivedi
Stichting Amivedi registreert
vermiste en gevonden huisdieren.
Vermist:
- poes, rood-wit, zwarte halsband met rood doekje, Casey, 2
jaar, Loefzijde.
Gevonden:
- hond, teefje Jack Russell, wit
en bruin rond oogjes, kleintje,
Johannes Post;
- grasparkiet, geel.
Voor meer informatie: Paula
Bos, tel. 088 - 006 46 75, e-mail
soest@amivedi.com of via www.
amivedi.nl.
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Gospelkoor All Rise viert dit
jaar haar 20-jarig jubileum.
Het koor is maart 1991 opgericht in Bunschoten. Onderdeel van de feestelijkheden
rondom het jubileum zijn onder andere een jubileumconcert in Terneuzen samen met
gospelkoor Revelation, een
actief uitweekend naar Texel,
zaterdag18 juni het jubileumconcert in sporthal de Stormvogel en deelname aan PREEZ
in de Kuip te Rotterdam. Aan
het jubileumconcert welke het
thema You raise me up heeft,
werken naast All Rise, Rob Favier en Gospelkoor Revelation
mee.
Gospelkoor All Rise heeft
in haar 20-jarig bestaan met
verschillende koren maar ook
gospelartiesten samengewerkt.
Bekende namen zijn onder andere Ralph van Manen, Wim
Pols, de Country Trail band, Ben
Ketting, Kees Kraayenoord en
Twice All Rise heeft inmiddels
een drietal cd’s en een dvd uitgebracht. De eerste cd All Rise for
the Lord is helaas uitverkocht en
niet meer te verkrijgen. For the
new born King, Shout Your fame
en de paas-dvd worden tijdens
het jubileumconcert in sporthal
De Stormvogel op zaterdag 18
juni voor een feestelijke prijs
aangeboden.
Rob Favier zal naast de presentatie van het concert ook een
deel van zijn eigen repertoire ten
gehore brengen. Rob Favier is
van jongs af aan opgegroeid met
muziek. Hij trok op zijn achttiende al door Europa met een
fulltime band. Hierna begon hij
aan de studie theologie die hij
met succes afrondde. Zoals velen
al eerder ontdekt hebben, heeft
hij een geheel eigen manier van
optreden: een mengeling van
liedjes en verhalen waarbij het
humoristische aspect duidelijk
aanwezig is. Toch doet dat geen
afbreuk aan de diepe inhoud van
zijn woorden: het zoeken naar
datgene wat echt waardevol is,
vanuit het Grote Nieuws van
God ontdekken wat we daarmee
kunnen in ons dagelijks leven,
een plaatsje vinden als gelovig
mens in de huidige maatschappij. Men noemt zijn - uitsluitend
Nederlandse - teksten ‘zeer
sterk’. De muziekstijl is niet goed
te omschrijven: van pop tot luisterliedjes tot cabaret of ergens er
tussenin.
Revelation is een enthousiast
koor van ongeveer 47 leden. De
leden komen uit verschillende
plaatsen in Zeeuws Vlaanderen.
Het koor is opgericht op 23 april
1993. Het koor is gestart als een
gelegenheidskoor dat liederen
zong op een evangelisatieavond.
Meerdere aanvragen volgden
en de wens kwam om als formeel koor verder te gaan. Wat
begon als een jongerenkoor, is
uitgegroeid tot een ‘volwassen’
gospelkoor met op dit moment
ongeveer 47 leden. Op 27 maart
1997 vond het eerste succesvolle themaconcert Jesus is Alive
plaats, waarin de lijdenstijd van

Jezus centraal werd gesteld.
Het jubileumconcert begint
19.30 uur. All Rise geeft in verband met het jubileum de cd
Shout Your Fame cadeau (1 cd
per aankoop en zolang de voorraad strekt) bij aankoop van een
volwassenkaart. Voorverkoopadressen staan vermeld in de
jubileumkrant.
Arie de Jong (penningmeester van het koor) en Henk van
Soeren (initiatiefnemer tot de
oprichting van het koor) blikken
vooruit op het concert en geven
hun visie over het koor door
middel van het beantwoorden
van drie vragen.

ven laten zien en horen. Nieuw
voor ons is ook de locatie. Onze
thuisbasis is toch altijd de Immanuelkerk geweest. Maar voor
dit concert meenden wij als koor
eens voor een andere locatie te
moeten kiezen. Ik hoop dat de
locatie laagdrempelig genoeg is
en helpt om die mensen naar ons
concert te brengen die normaal
geen kerk of gemeente bezoeken
en ik hoop dat we die mensen
dan ook als koren kunnen en
mogen raken met de woorden
van het evangelie.’’

Henk, welke rol speelt All Rise
in jouw leven?

,,De belangrijkste taak als penningmeester is natuurlijk het op
orde houden van de financiële
zaken binnen onze vereniging,
maar dit zal niet veel verschillen
met andere penningmeesters
in andere verenigingen. Wel is
het zo dat ik als penningmeester
binnen een toch wel kleine vereniging als All Rise is meerdere
taken uitvoer, maar dat geldt
eigenlijk voor alle bestuursfuncties binnen ons gospelkoor. Met
name in dit voor ons belangrijke
jubileumjaar, het mede organiseren van het jubileumconcert,het
organiseren van een ‘uitje naar
Texel’ voor ons koor, dit was er al
enkele jaren niet van gekomen.’’

,,Als initiatiefnemer tot de oprichting van het koor heeft All
Rise een heel grote plaats in mijn
leven ingenomen. Vanaf de oprichting nu 20 jaar geleden heb
ik binnen All Rise naast verschillende bestuursfuncties altijd een
of meerdere commissiefuncties
vervuld. Als ik die 20 jaar terugkijk ben ik eigenlijk nooit zonder
taak binnen het koor geweest.
Ben al die tijd zeer nauw betrokken geweest bij de meeste zaken
die binnen het koor spelen of
ooit hebben gespeeld. Moet
echter wel opmerken dat al die
uren in All Rise gestoken, nooit
hadden gekund zonder de steun
en soms ook inzet van het thuisfront.”
Wat is voor jou het hoogtepunt
in die 20 jaar?
,,Wat ik als hoogtepunt zie in
20 jaar All Rise is met name de
voorbereiding naar het 10-jarig
jubileum met de opname van de
eerste cd All Rise for the Lord
in Veenendaal in de studio van
onder andere Remco Hakkert
met daaraan gekoppeld het daaropvolgend presentatieconcert.
Een bomvolle zaal, enthousiast
publiek en een grandioos mooi
concert. De opname van de cd
in twee lange zaterdagen. Erg intensief maar een fantastische ervaring. Ook goed voor de teamspirit binnen het koor. Het leuke
van die opname in Veenendaal
was dat Remco op enig moment
gewoon in de studio aanwezig
was. En hij pas zijn gezicht liet
zien toen hij de eerste maten
hoorde van een door ons op te
nemen lied (Wij prijzen Hem)
waarvan hijzelf de componist/
tekstschrijver was.’’
Wat verwacht je van het concert van komende zaterdag?
,,Mijn verwachting voor het
concert van zaterdag is hoog
gespannen en dan praat ik niet
eens over bezoekersaantallen.
Een volle zaal is fantastisch maar
daarnaast is het geven van een
concert toch altijd iets speciaals.
In het geval van zaterdag gaan
we dat doen samen met gospelkoor Revelation en Rob Favier.
Rob is ook in Bunschoten geen
onbekende meer. Heeft in het
verleden binnen verschillende
gelegenheden zijn bijzondere ga-

Arie, wat is jou belangrijkste
taak als penningmeester?

Wat komt er allemaal kijken
bij de organisatie van een jubileumconcert?
,,Vooraf hebben we eerst een
draaiboek opgesteld met daarin
alle uitvoerende taken. Daarnaast hebben we een begroting
opgesteld. We hadden ons als
doel gesteld dat het merendeel
van de kosten vooraf gedekt
moesten zijn, want stel je toch
eens voor dat er nagenoeg niemand komt kijken!
Het dekkend maken van de
kosten hebben we gedaan door
het opzetten van acties zoals het
verkopen van zelf vervaardigde
olielampen, All Rise cadeaupakketten en All Rise cd’s op
de wintermarkt in december
2010. Ook hebben we een actie
opgezet bij tennisvereniging de
Eemslag. Daar was besloten om
de opbrengsten van de loterij
tijdens het Candlelighttoernooi
te schenken aan KiKa. Wij hebben toen ondernemers benaderd
of die een cadeaupakket van
All Rise wilde kopen en die dan
weer ter beschikking wilden stellen aan de loterij. Ook wij als All
Rise hebben toen afgesproken
dat we een bedrag per pakket
zouden afstaan aan KiKa. Deze
actie was een groot succes.
Ook hebben we diverse bedrijven benaderd voor een
éénmalige bijdrage. Als tegenprestatie maken we promotie
voor de bedrijven en krijgen ze
toegangskaarten. Ook dit heeft
behoorlijk wat opgeleverd. Alle
ondernemers die hieraan hun
bijdrage hebben geleverd willen
we nogmaals hartelijk danken.
Als laatste hebben we een mooie
bijdrage gekregen van het Rabo

stimuleringsfonds.
We hadden besloten dat we een
jubileumconcert wilden geven
samen met nog een koor en een
ander soort optreden om toch
wat variatie in het programma
te krijgen. Uiteindelijk is dit
Relevation uit Axel geworden
als koor en Rob Favier als cabaretier/singer/songwriter. Bij dit
koor hebben we ook een optreden verzorgd in Mei in een kerk
in Terneuzen. Dit was op zich al
super leuk.
Je kunt je voorstellen dat er
zoal heel wat zaken geregeld
moeten worden: vastleggen locatie (sporthal de Stormvogel),
uitnodigen koor en cabarettie,
het regelen van licht en geluir,
beamerpresentatie tijdens het
concert, allerlei facilitaire zaken
zoals stoelen,podium enz., catering voor alle mensen die een
bijdrage leveren aan het concert
en wat natuurlijk heel belangrijk
is de promotie
We hebben als doelstelling gesteld om de zaal met circa 800
mensen gevuld te krijgen. Bij onze ‘normale’ concerten trekken
we gemiddeld 500 mensen en
dan is de promotie hoofdzakelijk
in het dorp gericht, dus wilden
we nu 800 mensen trekken dan
moesten we ook promotie doen
buiten Spakenburg. Hiervoor
hebben we heel veel kerken en
koren in de omgeving aangeschreven.
Daarnaast hadden we besloten
om een jubileumkrant uit te
geven welke in het gehele dorp
deur aan deur verspreid is. Op
zich is dat een mooi promotiemiddel maar ook een mooi
naslagwerk voor iedereen. We
hebben ook een e-mailactie
onder de leden op touw gezet,
posters verspreid in het dorp,
een flyeraktie op de markt in
Spakenburg gehouden en buitenreclameborden geplaatst op
verschillende locaties in het dorp
Al deze zaken moeten wel door
het gehele koor/bestuur gedragen worden dus er zijn ook heel
wat vergaderingen aan vooraf
gegaan. Al met al is het veel werk
geweest maar ook heel leuk om
te doen.’’
Hoe zijn de reacties vooraf op
het concert en de jubileumkrant?
De reacties op de jubileumkrant
zijn heel leuk. Er staan een aantal interviews in met leden die
al heel lang op All Rise zitten.
In deze interviews geven ze aan
wat All Rise zoal voor hun in het
leven betekend. Heel leuk om
te lezen. Ook de reacties op het
concert zijn goed. We krijgen
aanvragen voor kaarten uit de
gehele omgeving van Spakenburg, zelfs vanuit Harderwijk.
Voor ons als koor en bestuur is
deze week een hele spannende,
maar we kijken ernaar uit om er
zaterdag een geweldige avond
van te maken. En laten we niet
vooral niet vergeten dat we met
onze muziek proberen mensen
te raken met het wondermooie
evangelie van onze Here Jezus
Christus.’’

