Van Abbemuseumkoor nodigt uit…
Om de twee maanden organiseert het Van Abbemuseumkoor een Zangmanifestatie in het Van
Abbemuseum. Deze manifestaties onder de titel Het van Abbemuseumkoor nodigt uit, vinden
plaats in de toren van het museum bij de tentoonstelling Van wie is de straat.
In de kelder, waar het gaat over een vluchtelingenkamp en waar de film Refugee Republic te zien
is, wordt een podium geboden aan zangers met een asielzoekersachtergrond . Op de derde
verdieping, waar het gaat over de openbare ruimte in Eindhoven, wordt steeds een lokaal koor
gevraagd om zich daar te presenteren. Op de eerste verdieping, waar de openbare ruimte als plek
voor protest getoond wordt, zingt het van Abbemuseumkoor protestliederen uit diverse landen
en tijdvakken.
Geschiedenis

De Zangmanifestaties zijn ontstaan nadat het koor eind 2014 gevraagd werd om bij de opening
van de tentoonstelling Afghan Arts Award enkele Afghaanse liederen te zingen. Kort daarvoor
hadden ze nog deel uitgemaakt van een performance met de Japanse kunstenaar Sachi Miyachi,
waarbij ze een Japans lied zongen. Dan moet Afghaans ook mogelijk zijn, was de gedachte.
Het optreden bij de opening van de Afghan Arts Award tentoonstelling was een groot succes en
door dit optreden is er contact ontstaan met de Stichting Nieuwkomers & Vluchtelingenwerk
Brabant Centraal. Deze stichting organiseert samen met het Van Abbemuseum een gezamenlijk
museumbezoek voor bewoners van AZC’s. Het koor verwelkomt deze nieuwkomers bij die
gelegenheid met liederen in hun eigen taal.
De zangmanifestatie vindt zijn huidige vorm in een wisselwerking van ontstane contacten en de
inspirerende tentoonstelling/omgeving. Ook ontstaan hier andere optredens uit zoals bij de
welkomsdag voor nieuwkomers in het stadhuis van Eindhoven.
→ Bekijk filmpje
Zolang de tentoonstelling Van Wie is de straat nog te zien is, worden de zangmanifestaties in de
huidige vorm voortgezet.
Naast de Zangmanifestaties heeft het van Abbemuseumkoor ook meerdere malen opgetreden
met het Nederlands Gebarenkoor.
→ Bekijk filmpje
Samenwerkingspartners
Van Abbemuseumkoor, Van Abbemuseum, Stichting Nieuwkomers & Vluchtelingenwerk Brabant
Centraal, Nederlands Gebarenkoor, diverse muzikale groepen.
Waarom uitgelicht?
Het Van Abbemuseumkoor nodigt uit is een mooi voorbeeld van wat een vereniging terug kan
doen voor de stad. Ze betrekken doelgroepen bij hun activiteiten die hiermee normaal gesproken
niet zo snel in aanraking komen en maken amateurkunst zo bereikbaar voor iedereen.
Relevante links
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Zie volgende pagina

