
Bollé Bollé nodigt Wosh koor uit

SCHIPTAKEN/HEIST - Op aan.
vraag verzamelde het Heistse

Wosh-koor twee concerten op
een gloednieuwe cd. Het vijf-
de Wosh-album intussen. ,,Met

zeventien wereldliederen en

een bijzonder rijke afwisseling
tussen het koor; onze solisten
en tal van instrumenten',, zegt
May Dierckx. Op Í 5 rnei treedt
het koor op in Schiplaken,

ln ,1970 ontstond in Heist-op-

den-Berg de WOSH, wat staat
voor 'Werkgroep Ontwikke-
lingsSamenwerking'. Daaruit
groeide in 1980 het Woshkoor;

dat op een meer animatieve ma-
nier mensen wilde aanspreken

. 
over armoede en de derde we-
reld. Tot op vandaag slaagt het
koor slaagt erin op enthousiaste

en vaak lerrassende wijze liede-
ren te brengen uit alle hoeken

van de wereld, maar vooral uit
het Zuiden. Liederen van hoop

en verzet, tegen onderdrukking
en armoede. lntussen is het
Woshkoor éen vaste waarde

geworden.

Muzikale rijkdom

Het livealbum dat het koor uit-
brengt is de neerslag van twee
programma'i. Het eng ging in
première in 2008, fret andere

is de laatste productie van het

Woshkool daterend van het na-
jaar 2010. "Op grote vraag van

het publiek werd van deze twee
programma s een live-cd ge-

maakt", vertelt May. Met de cd
'Wosh live' levert het Woshkoor
een staalkaart van haar kunnen

na 30 jaar intensieve bezighe-

den. "Teksten en muziek van

het Woshkoor gaan steeds over

armoede, vrijheid, bevrijding,

onderdrukking, vrede, respect

en gelijkheid en dat in een re-

pertoire geput uit de hele we-
reldmuziek. "

'Wosh Live' telt 17 liederen,

goed voor ruim 70 minuten mu-

ziek en is bijzonder gevarieerd.

"Zowel door het gebruik van

verschillende solisten, afgewis-

seld met het kool en met rryke-

lijke inbreng van talrijke instru-

menten. Maar natuurlijk brengt

ook de keuze van liederen uit
zowat alle continenten ebn

muzikale rijkdorn die het reper-

toire van een gemiddeld koor,

zelfs een wereldmuziekkoor, ver

overstijgt",. stelt May.

0ptreden

Het Woshkoor is één van de

meest gewaardeerde wereld-
koren uit Vlaanderen. Met zijn

100-tal leden ook één van de

grootste, één van cie eerste ook.
De koorleden komen uit zowat
heel Vlaanderen, en in die 30
jaar dat het koor bestaat, gaf

het al honderden concerten in

heel Vlaanderen. De nieuwe cd
'Wosh Live' 'is te verkrijgen via

www.woshkoor.be Op zondag

15 mei treedt het Woshkoor om

1 6 uur op in de kerk van Schip-

laken, een organisatie van Bollé

Bollé. Die vzw probeert de pro.
jecten van pater Albert Bolle'in
Tanzania logistiek en financieel

l5 meí treedt het woshkoor op in de kerk von Schiploken.

te ondersteunen. PDB


