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COLORFUL VOICES
20 JAAR AMERICAN BLACK GOSPEL



       Amsterdam, 15 juni 2019

Deliverance bestaat 20 jaar en nodigt u uit om dit te vieren. In twee 
decennia samen muziek maken heeft het koor een eigen interpretatie 
van de muziekstijl American Black Gospel ontwikkeld en zijn 
vriendschappen voor het leven ontstaan. 
U luistert vanavond naar een veelzijdig repertoire van serene ‘power 
ballads’ tot up-tempo dansbare ‘traditionals’. 

Muzikale leiding:    Erwin Young          - dirigent  
Band:     Rick Piepers            - bandleider, pianist 
    Daan de Nobel        - gitarist 
    Harm Wijntjes          - basgitarist 
    Luis Díaz            - percussionist
Techniek:   Mick van der Werff  
Fotografi e:    Ewald Dijkstra
    Suzanne Blanchard 
    Iris van Heesch
    Binh Tran

Gospelk� r De� ver� ce

1 Higher love (Erwin, Misalia)
2 Does anybody hear me 
3 How I got over (Yolanda S)
4 Mary, don’t you weep (Lisa)
5 Swing low, sweet chariot (Sarah)
6 Jesus paid it all (Erwin)
7 People get ready (Louise)
8 God blocked it (Yolanda CM)

 PAUZE

1 Silver and gold (Irene) 
2 Deliverance (Yolanda CM)
3 Better is one day (Kim)
4 Feeling good (Lisa)
5 Oh give thanks (Marianne)
6 I feel Your spirit (Louise, Marianne) 
7 Rain down (Irene)

Programma





Gospelkoor Deliverance uit Amsterdam-Oost brengt hoop, leidt tot 
vriendschappen en barst van het enthousiasme. Gospel vraagt om 
bevlogenheid, brengt een blijde boodschap, het swingt en raakt 
je diep in je hart. American Black Gospel is een muziekstijl die haar 
oorsprong heeft in Afrikaanse ritmes en beïnvloed is door onder 
andere jazz, blues, soul en R&B. Kenmerkend zijn eenvoudige teksten, 
veel herhaling, driestemmigheid, vrijheid van de solist, beweging en 
verschillende ritmes. 
Anneke Oosterhuis en Yolanda Schouten vertellen over hun koor. 
De dames stonden aan de wieg van dit koor dat op 20 april 1999 is 
opgericht. Sinds die tijd repeteert het koor elke dinsdagavond in de 
Elthetokerk. 
Yolanda: “Wat ons koor onderscheidt van andere koren is ons 
enthousiasme, professionaliteit, liefde voor het zingen, overgave, 
voelen vanuit je tenen, zingen vanuit je kracht.” 

Het koor bestaat uit circa 40 leden tussen de 20 en 60 jaar en staat 
open voor iedereen met een goede zangstem en ritmegevoel. 
Anneke: “We zijn niet christelijk maar van allerlei geloofsovertuigingen 
tot atheïst. We willen een blijde boodschap brengen en we houden 
van deze muziekstijl.”  Yolanda: “We zijn allemaal verschillend, maar 
de muziek verbindt ons. Er zijn heel wat vriendschappen uit het koor 
voortgekomen en zelfs twee huwelijken.” 
Voortdurend worden nieuwe nummers ingestudeerd, arrangementen 
die dirigent Erwin Young samen met pianist Rick Piepers en enkele 
koorleden samenstelt. Deze worden al swingend uitgevoerd bij 
optredens, huwelijken, personeelsfeesten, op straat, in dierentuin, 
kerk of waar dan ook. En ieder jaar is er een terugkerend concert. Dit 
jubileum is voor alle koorleden een stimulans om nog enthousiaster 
door te gaan. Anneke: “Ik hoop dat we nog heel veel jaren door zullen 
gaan en dat we ons daarmee nog meer ontwikkelen.” 

H� p, vri� dschap 
�  � � ousiasme



2019
www.deliverance.nl
Dit concert is mede mogelijk gemaakt door

Gospel zingen is heerlijk, want je zingt vooral met je hart. 
Iets voor jou? We repeteren elke dinsdag van 20.30 tot 22.00 
uur in de Elthetokerk, Javastraat 118A in Amsterdam-Oost. 
Kom een keer meezingen, je bent van harte welkom!   


