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Lekker loom swingen bij Alltogether
Wim Wegman

Baarn ■ Niet te missen, het Alltogether Festival in Baarn. Al van
verre klinken reggae-klanken
vanachter de hoge bomen van de
Pekingtuin. De tributeband The
LDE staat te swingen op het podium van de muziekkoepel. En het
publiek, het publiek wiegt zachtjes mee.
Het Alltogether Festival is zaterdagmiddag eigenlijk één grote gezinspicknick in de zon, met doorgaande
optredens van bekende en minder
bekende bands op de achtergrond.
Het publiek vermaakt zich aan -inderdaad- talloze picknicktafels met
bier, fris, koffie en snacks uit een van
de vele foodtrucks langs het terrein:
Molukse hapjes, spekkoek en allerhande gegrilde lekkernijen. Want
Alltogether is een festival met een
multicultureel sausje, en dan moet
je natuurlijk niet met louter patat,
frikandellen en broodjes hamburger aankomen.
De sfeer op het terrein is relaxt en
vriendelijk. Veel gezinnen met jongere kinderen, sommigen nog een
beetje bijkomend van het kinderprogramma dat aan het begin van de
middag is uitgevoerd door Kelly
Timmers en Anne Appelo. Swingen,
springen en dansen tot ze erbij neer-
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Iedereen is blij
en de sfeer is
geweldig

Massada

Het optreden van Massada viel
zaterdagavond grotendeels in
het water omdat aan het begin
van het optreden een deel van
de eigen installatie van de band
uitviel. Het publiek bleef
gewoon en de sfeer op het
festival leed er geen seconde
onder. De andere bands
speelden dit weekend over de
installatie van het festival zelf
en hadden geen problemen,
Eén groot feest bij Trafassi.

vallen, zodat de ouders daarna rustig kunnen luisteren naar The LDE,
Dirty Harry & The Magnum Horns,
Trafassi en - maar dat is pas later op
de avond, als de meeste kinderen al
naar huis zijn - Latino BM Royale en
de grote afsluiter Massada.
Shridath Bhola, een van de organisatoren van het festival, is meer
dan tevreden met de manier waarop
Alltogether verloopt. ,,Een mooie
opkomst, met 3500 tot 4000 mensen. Iedereen is blij dat het na twee
vanwege corona afgelaste edities

eindelijk kan doorgaan. Er spelen
mooie bands en de sfeer is heel fijn.
Het publiek gedroeg zich vrijdagavond, op de eerste avond van het
festival, geweldig. En vandaag gaat
het ook fantastisch.’’

Line-up
Alltogether 2022 is de twintigste
editie van het festival -inclusief de
twee jaargangen die vanwege de
pandemie geschrapt moesten worden. Het Baarnse evenement begon
als een plaatselijk feest, opgezet als
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reactie op de moord op Pim Fortuyn,
maar is inmiddels uitgegroeid tot
een evenement met regionale en
zelfs landelijke bekendheid. Dat
merkte Bhola ook toen hij de bands
voor deze keer moest selecteren.
,,We konden het festival wel twee
keer vullen, zo graag wilden ze in
Baarn spelen. Uiteindelijk hebben
we de bands die voor de afgelaste
edities waren geboekt, voorrang gegeven. En Trafassi uiteraard, die
eerst niet op het programma stonden, maar vonden dat ze zeker op

het jubileumfestival moesten spelen. Al met al hebben we een prachtige line-up.’’
Hoewel het festival aan belangstelling dus niet te klagen heeft, niet
van het publiek en niet van de
bands, overwegen de organisatoren
niet om de zondag erbij te nemen.
,,Nee, dat is onze rustdag’’, zegt
Bhola.,,En onze opruimdag. Het is
mooi zo, de vrijdag en de zaterdag.
Maar met die twee dagen gaan we de
komende jaren wel met volle kracht
door.’’

