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Slagerij van Kampen slaat samen met
Felix de trom voor Burundi
In november 2016 was het tien jaar geleden dat de eerste
trommelcursus in Bujumbura van start ging. Op 5 november jl.
kwam Projectleider Felix Niyonkuru aan op Schiphol, na een lange
reis van 25 uur. Gelukt! Want tot het laatst is het spannend
geweest of de Belgische ambassade in Bujumbura het visum wilde
afgeven. En dan pas kun je een ticket kopen. Tijdens een verblijf
van twee weken was het een drukke tijd. Slagerij van Kampen
deed een geweldig aanbod: om onze Stichting en het jubileum
meer aandacht te geven, mocht Felix samen met hun slagwerkers
een Burundees nummer instuderen en uitvoeren op 18 november in
de Nijmeegse Stadssschouwburg, als onderdeel van hun eigen
show.
Een Burundees trommelnummer met Nederlandse slagwerkers
voorbereiden doe je niet zo maar. Het vergt een enorme
aanpassing van een Burundese trommelaar om precies af te
spreken hoe lang en hoe vaak je welke ritmische motieven speelt
en hoe groot je speelruimte is bij het improviseren. Immers, in
Burundi kijk je met zijn allen naar de voordanser en speel je ritmes
op geleide van subtiele bewegingen van deze danser; ook de
veranderingen in ritme geeft hij allemaal in zijn elegante dans aan.
De danser is als het ware de dirigent. Ook van de percussionisten
van Slagerij van Kampen vroeg het om intensieve repetities,
waarvan twee gezamenlijk: een in Valkenswaard, vooraf aan een
optreden van de band zelf en een in Nijmegen, vooraf aan hét
optreden in de schouwburg.
Op 18 november is het dan zover! Het is een groot succces, een
echt Burundees nummer, met grote sonore trommels en in kleurrijk
tenu met sieraden. Het publiek geniet ervan en vindt het eigenlijk
te kort duren. Wij zijn trots dat het jubileumjaar zo’n glansrijke
aftrap krijgt in de Nijmeegse Stadsschouwburg. Met veel dank aan
en respect voor de bandleden van ‘De Slagerij’.
In deze brief ziet u enkele foto’s. Van harte nodigen wij u uit om de
reportage van de repetitie en het optreden te bekijken op
www.rhythmforrevival.eu/Foto’s/Felix treedt op met Slagerij van
Kampen. Die avond is er ook een filmopname gemaakt. Wij
wachten vol ongeduld op de montage ervan.

Verblijf Felix in Nederland
De twee weken vliegen om. Samen evalueren wij het project
(secretarieel en financieel) en overleggen wij over de toekomst. De
dag na aankomst reizen wij naar Zuid-Limburg; daar vindt een
hartverwarmend weerzien plaats tussen Eric Dieteren (manager
Slagerij van Kampen) en Felix. In november 2014 bezocht Eric het
trommelproject en sindsdien heeft hij een enorme band met Felix.

Stadsschouwburg Nijmegen 18 november 2016

Op zondag 13 november vindt er een Meet and Greet plaats met
Felix en het bestuur, de leden van de kascommissie en een deel
van de donateurs uit Nijmegen e.o. Een bijzondere ontmoeting,
waarbij Felix in de gelegenheid is iedereen persoonlijk te bedanken
voor de enorme steun en inzet. Ook vertelt hij over het project en
de bijzondere trommelcultuur, waarover hij een boek aan het
schrijven is. Overleg hierover neemt ook een groot deel van onze
tijd in beslag; het is een waardevol document over onderwerpen

die nooit uitgebreid op papier zijn gezet. Met hulp van een
redacteur en een vertaler hopen wij er een mooie uitgave van te
maken.
Op 20 november vertrekt hij weer naar Burundi. Hij heeft van de
optredens, de ontmoetingen, de belangstelling en de ondersteuning
in Nederland extra energie gekregen om het project voort te
zetten. Toch is het met gemengde gevoelens dat wij afscheid
nemen: je ziet iemand vertrekken vanuit een van de rijkste landen
naar het armste land ter wereld; een groter contrast is er bijna
niet. Bovendien is het leven in Burundi er niet gemakkelijker op
geworden sinds de economische crisis in 2009 en de sociaalpolitieke crisis in 2015.
Wij zijn blij te horen dat hij in goede gezondheid is teruggekeerd en
dat assistentcoordinator Gerard de zaken goed heeft waargenomen.
Ontmoeting Eric Dieteren en Felix Niyonkuru

Cursussen in Burundi
In het najaar is het 13e project van start gegaan, mede dankzij uw
steun. Op dit moment staat de projectleiding op het punt de nieuwe
lesplaats in Gikungu in te richten.
In 2017 hopen wij de inrichting van nieuwe lesplaatsen in Kajaga
en Mutakura te ondersteunen. Het zijn arme volkswijken, waar de
kinderen staan te popelen om te mogen beginnen.
Wij zijn vanuit het bestuur druk doende met het aanvragen van
subsidies voor 2017. Van harte hopen wij dat wij uit de donaties en
subsidies een nieuw transportmiddel (fourgonnette) kunnen helpen
financieren; onontbeerlijk voor de verplaatsing van spelers en
instrumenten naar optredens.

Activiteiten in 2016
Meet and Greet








Temperatuurverschil met Burundi: 35 graden





Het bestuur vergadert 8 maal.
Op 10 juni, 2 juli en 11 november vinden Benefietconcerten
plaats in Nijmegen e.o.
Twee donateurs vragen voor hun verjaardag een bijdrage
voor Rhythm for Revival, in plaats van cadeau’s. Deze
acties brengen maar liefst € 1.200,- op.
In augustus had de kascontrolecommissie inzage in de
boekhouding. Aan de penningmeester werd vervolgens
décharge verleend. Op verzoek is het verslag in te zien. Bij
dezen bedanken wij de donateurs Annelies, Jan Hein en
Olard voor hun medewerking aan de kascommissie.
De samenwerking met Slagerij van Kampen heeft een
vruchtbaar gevolg gekregen. Tijdens de optredens van
afgelopen seizoen bracht de collecte onder het publiek ruim
€ 2.600,- op. Wij zijn de band en manager Eric Dieteren
zeer dankbaar voor de aandacht die zij in hun rol van
ambassadeur aan het trommelproject van Rhythm for
Revival geven! Kijk op www.slagerijvankampen.nl voor de
agenda van deze geweldige virtuoze slagwerkgroep.
De website is vernieuwd.
De verkoop van minitrommeltjes à € 10,- ten bate van het
project is weer opgestart.
Het bestuur blijft actief in het aanvragen van subsidies ter
ondersteuning van de trommelprojecten in Burundi.

Nogmaals hartelijk dank voor uw steun aan Rhythm for Revival
gedurende de afgelopen tien jaar.

La Fourgonnette 2007- 2016

Wij wensen u mooie Kerstdagen en een voorspoedig 2017.
Namens de projectleiding in Burundi en het bestuur,
Caroline Westgeest, secretaris.
info@rhythmforrevival.eu

