Twee keer goud voor Rise Up op World Choir Games
HBVL – 13/07/2018

NEERPELT - Twee keer winnaar in beide juryconcerten, en dus ook twee keer goud op de
World Choir Games in Pretoria {Zuid-Afrika). Showkoor Rise up schrijft geschiedenis in
haar 10-jarig bestaan. Het koor zette Belgie en vooral Vlaanderen muzikaal op de kaart. Met
discipline, werklust, enthousiasme en hechte vriendschap kunnen bergen verzet worden,
zoveel maakte de groep duidelijk.

Het eerste juryconcert van deze 'Olympische Spelen voor koren' duurde precies 20 minuten. De staande ovatie met
langdurig applaus na tijd was overduidelijk, het was werkelijk uitmuntend! Showkoor Rise Up opende meteen erg krachtig
met 'Start Me Up', gevolgd door 'Rumours' en 'Jar of Hearts' om dan te eindigen met de knaller van de hele avond, hun
eigen Queen-medley. Het Opera theater ontplofte. Ontzettend blij en met grote trotsheid gingen de koorleden naar de
coulissen. Dirigente Karin Lauwers, mededirigent en toetsenman Axel en choreograaf Sander hebben er een bijzonder
goed geheel van gemaakt. Met haast militaire precisie, maar met de ogenschijnlijke nonchalance die het koor eigen is,
werden de passen en de moves gezet. Geen een valse noot was er te bespeuren. Het tweede juryconcert op vrijdag ging
door in de theaterzaal van de universiteit van Pretoria. Het koor bracht een eerder rustig deel van hun uitgebreid repertoire
met 'Children of the Sun', gevolgd door 'Marieke' en 'Vois sur ton Chemin'. Ze besloten bijzonder powerful! met een eigen
versie van 'Stand My Ground'.
Concerttour en safari
Mevr. Geraldine Reymenants van de Belgische ambassade van de Vlaamse Gemeenschap in Pretoria en Koenraad De
Meulder, directeur van Koor en Stem Belgium, waren aanwezig op hun concerten en brachten hun welgemeende felicitaties
voor deze knalprestatie. "Dit koor is klaar om door de grote poort naar de Champions League van de World Choir Games
2020 te gaan in Antwerpen en Gent", klonk het bij De Meulder. "Het koor vervult haar opgelegde ambassadeurstaak voor
deze komende Olympische spelen ongetwijfeld met de grootste onderscheiding!"
Het koor zet haar reis door Zuid-Afrika nu verder met een 10-daagse concerttour vanaf George naar Kaapstad, waar het
showkoor Rise Up met verschillende Afrikaanse koren zal verbroederen en samen zal zingen. Ook een ochtend- en
nachtsafari staan nog op het programma.
De reis van koor volgen? Dat kan via blog.showkoorRiseUp.be of via de Facebookpagina ShowkoorRiseUp
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