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lweeoeUleO:DoeKvan

de Strijd . 'deb,ut,eert~
op de S,trij' I koréndag

(Door Gé Tol)

Bij Alkmaar begon de victorie.
.Dat gold al eerder in onze ge-

"schiedenis ,en dat geldt nu nog
voor de ontwikkeling van de he-
dendaagse ~trijdmuziek.]n De-
venter wordt op zaterdag 19 ok-
tober de derde'landelijke '
strijdmuziekdag gehouden. De.
eerste was in 1978 in Utrecht, de
tweede in 1983 in Alkmaar: In
Alkmaar is besloten er een twee-
jaarlijks evenement van tema-
ken. Er is toen ook een stichting
Landelijke .Strijdmuziek opge-
richt.

Meer dan; dertig strijdkorenen -orkesten
uit. het hele land komen op 19 ok;tober
naar de Deventer schouwburg. Er hadden
zich 50 koren opgegeven, maar de organi-
satie heeft een streep moeten trekken in

Itl - verband met de capaciteit van de schouw-
, burg. Gastvrouwe is het Deventer strijd,

koor Eigenwijs.

Jaap van de Merwe (nog altijd kritisch
troubadour) zal de dag omJO.30 uur inlui-
densamen met Eigenwijs. Daarna zijn er
de hele dag optredens. Onder meer van
het koor (voorlopig-'vals, en dat blijft zo)
uit -Reerde, van de Deventer Volk~sterp?
koren en groepen uit. Enschede, Hengelo,
Arnhem en Nijmegen.

' . Bij de open.ipg zal het Tweede Liedboek
I1 "van de Strijd worden aangeboden. Het

nieuwe boek is een vervolg op het eerste
en is nog;,mooier uitgevoerd,gan dat eer-
ste.

In het tweede boek teksten en muziek van
~!rïqliederenill alJ~ tflleI1uit de hele we;;

.- van de goede stad DeventeJ:' zullen op 19
oktober activiteiten plaats vinden.

'Gelegen-
heidsmuzi-
kant' in de '
~trijd teg~n
de raketbasis
Woensdrecht.
Zaterdag 19
oktober wordt
in Deventer
de derde lan-
delijke strijd-
muziekdag
gehouden.-
Bijna veertig,
strijdkoren en
muzieken-
semblesko-
(TIen die dag
naar de De-
venter .

schouwburg.

"

Binnen treedt tussen 17.00 en 19.00 uur de
Nijmeegse groep De Kantlijn op. De groep
was dit voorjaar te beluisteren in het zon-
dagochtend radioprogramma FürElise
van Hans Zoet. De Kantlijn zingt politieke
liederen, zichzelf daarbij,begeleidend op
piano en accordeon (Michiel Lipsch), con-
trabas (Martha Roelofs), viool (Jan.Jaap
'So,Fber), saxofoon (Joop Veuger) en
'dwarsfluit (Pier Winterw~rp).

HetavondpI'Qgramma biedt vanaf 20.30
uur in de boven-foyer de swingende groep
Nature uit Amsterdam (geen strijdgroep),
bestaande uit elf mannen en vrouwen. Ze
maken Surinaamse Kasaki-muzieken
Salsa. 's Avonds wordt in dé schouwburg
ook e~n' videoband getoond. De. band is
geçb.lrende de dag gemaakt door de Kab~l
,qmrbep Deventér. -' "

Subsidie

De, dag kQn tot stand komen door bijdra-
gen van de gerpeente Deventer en de pro-
vincie OverijseLEen subsidiever;/:oek bij
,WVC is nog'in behandeling.

In de Meao-school aan de Nietlwe Markt is
gelègeaheid voor'overnachters' ingericht.
00k is er de hele dag kinderopvang; De
maaltijdvoorziening is in handen van het
Open Jongerencentrum Burgerw~eshuis.

Het stJ;ijdkoor Éigenwijs(dertig leden) is_ ruim een jaar met de voorbereiding van
het evenement bezfggeweest. Het koor
pestaat thans drie jaar.

reld. Veel illustraties van strijdtonelen die sieve ~reri en Muziekgroepen..
mensen overal' ter wereld aarlzetten tot '... Ä, In de Deventer schouwburg zullen org,
het schrijven' van verzetspoëzie en de BUitelilt ' saties als'Greenpeace, Amnesty Inte
daarbij gecomponeerde muziek. Het ma- , 'f ,- tional, Milieudefensie, het Chili-COl
teriaal is voor een belangrijk-deel afkom- Niet all en in de~Deventer schouwburg, . en het Comité Zuidelijk Afrika infor
stig uit,het Landelijk Arcbiefvan Progres- maar,&ijk in çle,straten en op de pleinen' tiestands inric,Qten.
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