Voor het Colourful City Koor is elk optreden belangrijk
Op de vraag wat de kracht is van
het Colourful City Koor Nijmegen
antwoordt dirigent Johnny
Rahaket resoluut: ‘Ik’. Hoewel hij
het met een knipoog bedoelt,
vallen leden Gerard Boeijen en
Niko Raaphorst hem meteen bij.

"Maar ik verwacht wel dat de
leden hun bijdrage aan het koor
serieus nemen. Zo moet elk lid
minimaal 80% van de repetities en
optredens aanwezig zijn. Ik wil
namelijk dat het meer is dan
zomaar een gezelligheidskoor."

► Maaike van Helmond
• Nijmegen

Zingen vol overgave
De uitdaging is volgens Johnny om
uit een willekeurig samengestelde
groep mensen de energie te halen
die er in zit. Niet alleen tijdens optredens, maar ook tijdens de

Niko: "Johnny is sinds hij het koor
heeft opgericht de drijvende
kracht, door zijn bevlogenheid en

In de afgelopen tien jaar heeft het
koor zo'n honderd optredens
verzorgd, niet alleen in Nederland,
maar
bijvoorbeeld
ook
in
Indonesië en Bosnië. Gerard: "Elk
optreden is voor ons even
belangrijk, of we nou ergens op
een plein staan te zingen of in een
prachtig theater. Wat dat betreft
is ons jubileumconcert ook niet
meer of minder belangrijk dan
andere optredens. Het enige grote
verschil is dat dit concert het
verhaal moet vertellen van tien
jaar." Tijdens het jubileumconcert
is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de leden van het
CCKinderkoor.
Jubileumconcert
Het
jubileumconcert
vindt
zaterdag 10 november om 20.00
uur plaats in de Theaterzaal van
de Stadsschouwburg. Kaarten zijn
te
bestellen
via
www.ticketsnijmegen.nl
of
eventueel de avond zelf aan de
deur verkrijgbaar. Alle bezoekers
zijn na afloop welkom op de
Afterparty in de Waalzaal.

Niko Raaphorst, Gerard Boeijen en Johnny Rahaket van het Colourful City Koor

visie." Die oprichting is inmiddels
tien jaar geleden. Het koor viert
dit zaterdag 10 november met
een bijzonder optreden in de
Stadsschouwburg. "Het repertoire
van tien jaar passeert dan de
revue."
Wat begon als projectkoor van
Circus Colourful City Nijmegen is
inmiddels uitgegroeid tot een koor
met een stabiel ledental van zo'n
tachtig leden. Het relatief grote
aantal mannen valt meteen op.
"Iedereen is welkom", vertelt
Johnny.

repetities. "Ik wil dat mensen
voelen wat ze zingen. We zingen
liederen van over heel de wereld
waardoor natuurlijk niet alle
teksten letterlijk te begrijpen zijn.
Maar om je in te leven hoef je een
taal niet te begrijpen, zolang je de
luisteraar maar recht in het hart
raakt. Dat lukt alleen wanneer je
vol overgave en gevoel zingt. Die
energie draag je als koor over op
het
publiek."
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Meer informatie over het koor is
te vinden op
www.colourfulcitykoor.com
Kinderkoor
"Het is ontzettend leuk om ook
met kids te mogen werken",
meent Johnny. "Zij vormen als
het ware de kweekvijver voor
het volwassen koor." Het kinderkoor bestaat nu zo'n drie
jaar en geeft volgens de
dirigent een extra dimensie
aan de optredens. "Hoe meer
kinderen, hoe beter, dus ook
alle kinderen zijn welkom om
zich bij ons aan te melden."

