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Een bijzondere ontmoeting
          

Het RMK heeft in haar roemruchte historie 
diverse spraakmakende concertreizen onder-
nomen. Spraakmakend omdat een bijzondere 
locatie bezocht werd, men bijzondere mensen kon 
ontmoeten of omdat de onderneming meer dan 
groots was.

Zeven bussen waren hiervoor nodig!

Zo doemden 1001 praktische problemen op, een 
megaklus voor de organisatoren.

Driehonderd zangers, muzikanten en supporters 
reisden richting Barcelona.

Het leek het koor uitzonderlijk om samen met een 
orkest een concertreis te maken. Er werd contact 
gezocht met het Harmonie Orkest Brunssum, en 
inderdaad ... uitzonderlijk werd het!

In deze column houden we de schijnwerper 
gericht op de reis naar Barcelona in 1995 en de reis 
naar Malta in 2004.

Wat moet je doen om 300 kopjes koffie te 
bestellen?

De eerste dag was al bijzonder..... Een hitte van 
35° C en opeens komt Sint Nicolaas in vol ornaat 
op bezoek!  
“Was toch in de buurt” mompelde gelegenheids-
Sinterklaas Rinus van Leunen!

De concertreis naar Malta was weer om andere 
redenen indrukwekkend. 

Toen het Catalaanse volkslied Els Segadors ten 
gehore werd gebracht, zong de hele kerk uit volle 
borst geëmotioneerd mee. Een ervaring die in vele 
harten gegrift staat. 

Tweehonderd man sterk ging het RMK in 2003 
naar Malta.
In de St. Johns kathedraal was het RMK het eerste 
buitenlandse koor dat hier een concert gaf.

Een schitterend optreden volgde.

Tijdens het concert, in aanwezigheid van de 
president van Malta, mocht organist Gerald 
Wijnen zelfs het orgel bespelen. 
Hij had wel vooraf zijn diploma's moeten tonen en 
moeten proefspelen.

Er werden nog succesvolle concerten gegeven in 
o.a. de Millenniumkerk en op het eiland Gozo.

Een bijzonder optreden tijdens deze reis werd 
gegeven in de kathedraal Santa Croce. Nog nooit 
had een West-Europees koor in deze kathedraal 
opgetreden. Een indrukwekkende eredienst met 
twaalf bisschoppen en … het RMK natuurlijk. Het 
optreden  in de kathedraal van Mataró had heel 
wat voeten in aarde. De oude stad kon de zeven 
bussen niet aan en koorleden en muzikanten in vol 
ornaat moesten bepakt en bezakt met de 
instrumenten de nauwe steegjes beklimmen om de 
kerk te bereiken.

Bij een wandeling werd nabij het presidentiële 
paleis toenmalig premier Balkenende gespot. Een 
spontane serenade leidde tot een persoonlijke 
dankbrief van de premier. Eén van de vele parels 
in het archief van het RMK. 
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