Showkoor Rise Up vertrekt naar World Choir Games in Zuid-Afrika
Het belang van Limburg – 30/06/2018

Neerpelt - Een jaar lang hebben ze zich intensief voorbereid, en eindelijk is het zover. Op
dinsdag 3 juli vertrekken de koorleden van het showkoor Rise Up uit Neerpelt naar ZuidAfrika om er deel te nemen aan de World Choir Games of de 'Olympische spelen van de
zangkoren'.

Onder het motto ‘Singing together brings nations together’ organiseerde Interkultur in 2000 voor het eerst de World Choir
Games. Het idee: mensen van over de hele wereld met elkaar verbinden door de kracht van samenzang en vriendschap.
Als koor-equivalent van de Olympische Spelen vindt dit evenement eens om de twee jaar plaats. De World Choir Games zijn
dit jaar al aan hun tiende editie toe. En om die verjaardag te vieren, wordt de wedstrijd voor de allereerste keer
georganiseerd op het Afrikaans continent in Tschwane, Pretoria (Zuid-Afrika). Een ideale keuze, want samen zingen is een
integraal deel van de Zuid-Afrikaanse cultuur.
Showkoor Rise Up uit Neerpelt, Noord Limburg, zal deelnemen aan deze World Choir Games in twee categorieën:
showkoren - volledig hun genre - en dameskoren, in een iets meer klassieke sfeer. Daarnaast zal het koor haar
ambassadeursrol zo goed mogelijk ter harte nemen, want in 2020 komen de World Choir Games naar Vlaanderen en het
koor werd door de Vlaamse regering hiervoor gevraagd.
Het afscheidsconcert van het showkoor was kort maar krachtig. Eén ding was duidelijk: dit koor is klaar om een
glansprestatie neer te zetten in Pretoria. Na een jaar lang intensief voorbereiden zijn de koffers gepakt, danspasjes gedrild
en stemmen gesmeerd. De zangers en zangeressen zijn nu echt helemaal klaar om naar Zuid-Afrika te vertrekken en er op
de World Choir Games hun beste beentje voor te zetten! Dinsdag 3 juli vertrekken ze met een groep van 44 personen
waarvan 35 koorleden tussen de 15 en de 25 jaar, om 5uur 's morgens vanuit Limburg via Schiphol naar Pretoria.
Benieuwd naar hun avonturen? Volg ze via hun Facebookpagina www.facebook.com/ShowkoorRiseUp of via hun recent
opgestarte blog blog.showkoorRiseUp.be
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