Het Kleine Holte Koor onder leiding van Rob Kaptein repeteert in de aula van het Panora Lyceum in
Doetinchem. Foto: Marcel Rekers

‘We weten wel hoever we over de sloot kunnen springen’
22 mrt 18:57
DOETINCHEM – Het Kleine Holte Koor heeft een nieuwe dirigent, een nieuwe repetitieruimte, een nieuwe website en het zoekt nieuwe leden. Op een voor Doetinchem nieuwe
locatie geeft het koor op zondag 3 april een koffie- en een theeconcert. Het worden concerten in informele setting en met speelse elementen.
Door Josée Gruwel
“De coronaperiode waarin we als koor niet mochten zingen, zouden we het liefst willen wissen”,
vertelt bestuurslid Brigitte Beving. “We hielden het advies van de korenbond aan en moesten
een stop inlassen van zo’n anderhalf jaar. Er werd door de 25 leden wel thuis gestudeerd op de
meerstemmige koorwerken, maar we zijn niet van het zoomend zingen. Dus samen zingen was
er niet bij. Soms zongen we in een klein groepje zonder dirigent, ergens bij een van de leden
in de tuin. Natuurlijk hebben we contact met elkaar gehouden, want de onderlinge band en de
sfeer in het koor wilden we niet kwijtraken.”
Nieuwe dirigent
In de coronaperiode ging het a capellakoor op zoek naar een nieuwe dirigent. Per september 2021 vervult Rob Kaptein die rol. Kaptein studeerde koordirectie en orkestdirectie aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag, droomde er als jongetje al van om te dirigeren, stond
op zijn zeventiende voor het Noord-Hollands Jeugdorkest en heeft sindsdien diverse koren en
orkesten onder zijn hoede. Hij is een groot voorstander van uitvoeringen die meer behelzen dan
het alleen genieten van goede muziek op hoog niveau.
Koorlid André Wiesman: “Kaptein past bij ons onconventionele koor. Hij is een vakman met
humor die weet te enthousiasmeren. Hij kan goed duidelijk maken welke sfeer en emoties er bij
een lied horen, waar de knelpunten zitten bij het zingen, en hij visualiseert beeldend op welke
manier we het stemgebruik kunnen verbeteren. Onder zijn leiding worden we ons bewust van
waar we mee bezig zijn, kunnen we doorleren.”
Het eigenzinnige koor, dat onderscheidend wil zijn en in het verleden heeft laten zien dat uitdagingen - bijvoorbeeld op theatraal gebied - niet uit de weg worden gegaan, vindt in Kaptein

ook de dirigent die houdt van om de hoek denken. Beving: “Hij ziet weinig beperkingen in onze
ideeën, is voor veel in.”
Wiesman: “Het moet natuurlijk wel bij de weg blijven, we weten wel hoever we over de sloot
kunnen springen.”
Repetitieruimte en nieuwe leden
Door de coronamaatregelen moest het koor ook op zoek naar een andere repetitieruimte: een
ruimte waar geoefend kan worden op anderhalve meter afstand en waar de ventilatie in orde
is. Er werd gekozen voor de aula van het Panora Lyceum aan de Holterweg in Doetinchem. Per
september 2021 wordt er elke maandag van 20.00 tot 22.00 uur gerepeteerd. Nieuwe leden zijn
er van harte welkom.
Beving: “Ons repertoire, met klassieke werken vanaf de zeventiende eeuw en volksmuziek uit
onder andere uit Scandinavië, Oost-Europa en Zuid-Amerika, moet je als nieuw lid aanspreken.
Daarnaast moet je zuiver kunnen zingen en je natuurlijk thuis voelen in het koor.” Wiesman:
“Nieuwe leden mogen eerst enkele keren meedraaien om te ervaren of de match klopt.”
Concerten op nieuwe locatie
Het koor geeft op zondag 3 april een koffie- en een theeconcert. Het repertoire is gevarieerd en
internationaal. Er worden ruim twintig liederen gezongen: klassieke werken van componisten als
Mendelssohn, Mozart, Pärt en Grieg, maar ook ‘Yesterday’ van The Beatles klinkt, evenals het
Peruaanse ‘Hanacpachap’, het populaire Italiaanse ‘Signore delle Cime’ en de gevoelige ballade
‘Gabriëla’s Song’. Rode draad vormt de compositie van Ward Swingle ‘Give Us This Day’.
Beving: “We gaan voor een mooie sfeer. De ruimte van Streeckgenoot biedt bij uitstek mogelijkheden om die neer te zetten en het publiek op een informele manier te verrassen.”
Het koffieconcert begint op zondag 3 april om 11.00 uur en het theeconcert om 14.00 uur. Locatie: Streeckgenoot, Spinbaan 21a in Doetinchem. Kaarten kosten 10 euro (inclusief koffie en
thee) en zijn verkrijgbaar bij de leden en via www.kleineholtekoor.nl. Op locatie kan alleen contant worden betaald. Kinderen tot en met 12 jaar: gratis toegang. De concerten zijn de opmaat
voor een nieuwe fase van het Kleine Holte Koor dat in het najaar van 2023 haar veertigjarig
jubileum viert.

