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Koor sWing treedt tijdens het Muziekfestival Willibrordus Draait Door
HEILOO – Koor sWing zong als eerste muziekgroep op zaterdag 16 september2017 na het
openingswoord van Jan Sint, penningmeester van koor sWing. Zeven songs waaronder: here, there and
everywhere, van John Lennon and Paul McCartney en Viva la vida van Coldplay, Walking in the air en
Skyfall. Koor sWing staat onder de bezielende leiding van Olaf van Rijn en de pianobegeleiding wordt
verzorgd door Hendrik-Jan Bosman.
Dit is de eerste keer dat koor sWing deelneemt aan dit prachtige muziekfestival. Zaterdagmorgen leek
het er even niet op, dat het droog zou worden. Echter een kwartier voor het optreden van koor sWing
begon het droog te worden en de zon kwam erdoor.
De opluchting kon van het gezicht van de voorzitter van de Stichting Muziekfestival Willibrordus Draait
Door Jan van Bellekom worden afgelezen. ‘Gelukkig het is droog, we maken er een mooi
muziekfestival van’ volgens Jan
Het publiek stroomde binnen. In korte tijd zaten zo’n 60 toehoorders in de Junianus tent op het
Landgoed Willibrordus te Heiloo. Een verdiend applaus viel het koor ten deel.
.
Dit festival wordt georganiseerd door vele vrijwilligers. Hulde voor al die vrijwilligers.
Een keur van artiesten treden erop. Een uniek Muziekfestival voor Heiloo.
Dat zingen leuk is staat voor de ruim dertig leden van koor sWing uit Heiloo vast. Het koor is dan ook
een groep enthousiaste zangers die kwaliteit en gezelligheid hoog in het vaandel heeft staan. Onder
leiding van dirigent en zangdocent Olaf van Rijn heeft sWing zich de afgelopen drie jaar ontwikkeld tot
één van de betere koren in de regio. Olaf weet zijn vakkennis op ongedwongen en deskundige wijze
over te brengen. Als 15-jarig jochie stond hij al voor zijn eerste groep. Inmiddels zwaait hij veertig jaar
het stokje bij diverse koren in Noord-Holland.
sWing zingt liederen uit diverse muziekgenres, van klassiek tot pop, van meezingers tot ingetogen
composities. De arrangementen zijn meestal vierstemmig en zijn zowel in het Nederlands als in andere
talen. Hendrik-Jan Bosma begeleidt het koor virtuoos op de piano. Sommige liedjes vertolkt sWing
acapella.
Voor de redactie:
Meer informatie: Jan Willem Steinman – 06 46 15 57 99.
Mail: j.w.steinman@activecasemanagement.nl
Zie bijgaande foto: Koor sWing Willibrordus Draait Door 2017 – foto’s gemaakt door Ton Thomassen

