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´Combinatie harp en elektronica past´
Moeder Inge en haar kinderen
Max en Kyra Frimout namen
thuis een cd op. ,,We willen
vooral de positieve boodschap
brengen dat de quarantaine ook
iets moois voortbrengt.”

onze correspondente 
Miriam van den Nieuwenhof
Nuenen

,,Er was eindelijk tijd, want we za-
ten samen thuis. Het was leuk om
dit samen te doen”, zegt harpiste
Inge Frimout vanachter haar in-
strument. Dochter Kyra (19) nam
de liefde voor de harp over. Ze
speelt sinds haar zesde en studeert
aan het conservatorium. Nu zit ze
thuis. ,,Er zijn wel online lessen en
gelukkig kan ik thuis studeren.”

Ondertussen is ze beter op de
harp dan haar moeder. ,,Als we sa-

men spelen moet ik veel harder stu-
deren”, zegt Inge. 

Het plan voor de cd kwam van
zoon Max (21). Hij wilde iets doen
met elektronica en harp. Inge: ,,Hij
ziet altijd helemaal voor zich hoe
het wordt en kwam met een plan.
Nummers, volgorde, a capella zang,
percussie, harp.” 

Electronic sound design
Max is student natuurkunde en
electronic sound design. Studies die
goed op elkaar aansluiten. Max:
,,Het geluid van de harp heb ik zo
bewerkt dat je de sfeer overhoudt
maar veel minder het echte  harp-
geluid hoort. En de synthesizer
maakt juist geluiden met het karak-
ter van de harp.” 

Inge: ,,Het klinkt surrealistisch.
Het hoeft niet altijd elfachtig te zijn.
Max heeft een manier gevonden

om geluid te ontwerpen.” Kyra:
,,Max past stukken helemaal aan
waardoor het bijna onherkenbaar
wordt. Ik studeer klassiek harp en
vind dit daarom juist leuk.” Max:
,,De focus van het album ligt op
soundscapes. De kans bestaat dat
het een elektronische soep wordt
maar het instrument moet voor
zichzelf spreken.”

Inge: ,,De combinatie harp en
elektronica past. Het is de rode
draad door de elf stukken op de cd.”
Alle muziek daarop is zelf gecom-
poneerd. Het is een bijzondere mix
van elektronische muziek met harp
en daardoor een nieuw genre. Inge:
,,De harp werd hier nooit voor ge-
bruikt, het is een traditioneel in-
strument. Ik hoop dat mensen die
luisteren even alles los kunnen la-
ten en in een andere wereld ko-
men.”

▲ Van links naar rechts: Inge Frimout, dochter Kyra en zoon Max.
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onze correspondent 
Roy de Leijer
Eindhoven/Maarheeze

D
e VoetbalShirtWeek
zorgde de afgelopen
jaren vooral voor
kleurrijke taferelen
bij het Summa Col-

lege. ,,Shirts van onder meer Ajax,
PSV en Feyenoord waren een
week lang naast elkaar te zien”,
zegt docent Rob van Moorsel uit
Maarheeze. Na een indrukwek-
kende gastles over ALS, voor stu-
denten van het Summa College
welzijn en zorg in Eindhoven,
nam hij in 2018 samen met collega
Evert Daams het initiatief voor de
VoetbalShirtWeek. Van Moorsel:
,,We hebben ons daarbij laten in-
spireren door Football Shirt Fri-
day. Hiermee wordt in Engeland
geld voor kankeronderzoek inge-
zameld.”

De Nederlandse variant is heel
laagdrempelig: trek het shirt van je
favoriete voetbalclub aan, maak
een selfie en post dit op social me-
dia met de tekst: ‘Ik geef een Tik-
kie van €1,00 aan de VoetbalShirt-
Week en steun daarmee mensen
met ALS’. 

Kwetsbaar
Vanaf dit jaar wordt er samenge-
werkt met Topsport For Life. Deze
Eindhovense stichting begeleidt

en coacht mensen met een levens-
bedreigende ziekte. Van Moorsel:
,,Onze actie is specifiek gericht op
ALS-patiënten. Zeker in deze coro-
natijd is dat heel belangrijk. Men-
sen met ALS zijn namelijk extra
kwetsbaar.”

Ook de VoetbalShirtWeek, die
in de week van 25 tot en met 29
mei plaatsvindt, ondervindt de ge-
volgen van het coronavirus. Van
Moorsel: ,,Veel sponsoracties kun-
nen daardoor niet plaatsvinden.
Dat geldt ook voor onze actiedag.
Als het coronavirus het toelaat

worden deze activiteiten in no-
vember gehouden.”

De online versie van de Voetbal-
ShirtWeek in mei gaat wel door.
Leerlingen van Van Moorsel zul-

len dan ook niet vreemd opkijken
als hij in een paars-wit Ander-
lecht-shirt voor de webcam aan-
schuift. Hij hoopt dat de actie ook
buiten de (virtuele) leslokalen
aanslaat. Bekende Nederlanders en
Vlamingen als Jack van Gelder,
Jean-Marie Pfaff en Hans van
Breukelen gaven alvast het goede
voorbeeld door hun favoriete shirt
te tonen. Van Moorsel: ,,Ook ont-
vangen we regelmatig berichten
van echte voetbalshirtfanaten. Zij
hebben een heel schema opge-
steld, met iedere dag een ander

bijzonder shirt.”
Inmiddels is er ook een spin-off:

de WielerShirtWeek. Van Moor-
sel: ,,Maar eigenlijk maakt het niet
uit wat mensen aantrekken, zo-
lang er maar geld wordt gedo-
neerd.”

Door de QR-code op de sociale
media-kanalen van de Voetbal-
ShirtWeek te scannen kan er via
een Tikkie worden betaald. Done-
ren kan ook via een bankover-
schrijving (IBAN NL51 RABO
0101.4629.80 t.n.v. VoetbalShirt-
Week).

Met voetbalshirt strijden tegen ALS

▲ Rob van Moorsel (rechts) en Evert Daams startten in 2018 het initiatief VoetbalShirtWeek voor de strijd tegen ALS. FOTO SEM WIJNHOVEN/DCI MEDIA

Met de Voetbal -
ShirtWeekwordt
opnieuw aandacht
gevraagd voor de
ziekte ALS. Met de
actie wordt geld
ingezameld voor
Stichting Topsport
For Life.

Als het coronavirus
het toelaat worden
deze activiteiten in
november gehouden
— Rob van Moorsel
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