
Baarn ■ Een jubileumeditie van
het Alltogether Festival in Baarn
zonder Trafassi? Dat gaat dus echt
niet gebeuren. Niet als het aan
frontman Edgar Burgos van de
populaire Surinaamse feestband
(Kleine wasjes, grote wasjes....) ligt
in elk geval. ,,Hij stond niet op de
line-up, nou, dat heb ik moeten
horen hoor”, grijnst festivalorgani-
sator Shridath Bhola. ,,Dat kon
echt niet, vond-ie. Trafassi komt op
Alltogether, geen discussie moge-
lijk, desnoods komen we gratis, zei
hij. Dus de andere bands hebben
wat tijd ingeleverd en nu speelt
Trafassi ook. En netjes betaald
natuurlijk.”

Trafassi én Massada
Er zijn een paar vastigheden in
Baarn. Het Alltogether Festival van
Bhola’s stichting Sandesh is stee-
vast het eerste weekeinde van juni,
het is dan altijd gezellig in de
Pekingtuin en de hoofdact is of het
Surinaamse Trafassi of het Moluk-
se Massada. Dit jaar is er één ding
anders, want dit jaar komen Tra-
fassi én Massada. 

Al had dat wel wat voeten in de
aarde. ,,Laten we het er op houden
dat er wat miscommunicatie was”,
grinnikt Bhola. De uitnodiging om
te komen spelen was niet aangeko-
men bij Trafassi, iets in die geest.
,,dus wij hadden ons programma
rond zonder Trafassi. Maar toen
hoorde Edgar zijdelings dat Trafas-
si niet op het programma stond bij
’zijn’ Alltogether. Hij nam meteen
contact op. Dat dat echt niet kon!
En dat hij het echt niet ging laten

gebeuren dat Alltogether een jubi-
leumeditie had zonder hem. Hij
heeft er een ander festival voor
afgezegd om bij ons te kunnen
spelen.”

Het tekent volgens de organisa-
toren Shridath Bhola en Edwin
Kouwenberg de sfeer op het festi-
val. ,,Het is gemoedelijk. Wij zijn
loyaal, zij zijn loyaal. Ze spelen
hier allemaal graag, vanwege de
goede sfeer. Als je de kleedkamers
bij de muziekkoepel hier in de
Pekingtuin ziet, tja.... Die bands
zijn veel beter gewend, ze passen er
nauwelijks allemaal in. Maar het
maakt ze niet uit, iedereen past
zich aan aan de sfeer van het festi-
val. Trafassi en Massada zijn vrien-
den van het festival. Ja, Massada
ook. Ze hebben het hartstikke
druk, maar ze maken tijd om naar
ons festival te komen. Omdat ze
het hier leuk vinden, omdat ze het
publiek in Baarn hartstikke fijn
vinden. Omdat ze elk jaar dezelfde
crew tegenkomen. Massada neemt
dit jaar ook hun eigen foodtruck
mee trouwens. Vorige keer hadden
ze nog een marktkraam, nu heb-
ben ze al een foodtruck!”

Van dorpsfeest naar landelijk
Het Alltogetherfestival ontstond
begin deze eeuw na de moord op
Pim Fortuyn, vertelt Shridath
Bhola. ,,Het idee was om vanuit de
minderheden iets te doen om ons
te presenteren als harmonieuze
Baarnse samenleving. Het begon
als ’sport- en musicfestival’ op
sportpark Ter Eem. Een dorpsfeest
van en voor de kleurrijke samenle-
ving. En dat is goed opgepakt in
Baarn. Dat merken we aan de aan-
tallen bezoekers en ook aan de
reacties. Van de 350 mensen de
eerste jaren hebben we nu in de
Pekingtuin elke keer zo’n 4.000
bezoekers. Niet alleen uit Baarn,
maar uit de hele regio. Zelfs uit het
hele land.” 

Reclamespotjes voor het Alltoge-
ther worden inmiddels door diver-
se radiostations in heel Nederland
uitgezonden. ,,Ik werd net nog
gebeld door iemand die vroeg of

hij schaafijs kon komen verkopen
op het festival. Die had ergens het
spotje gehoord en wilde meedoen.
Klinkt goed! Schaafijs hoort er
eigenlijk helemaal bij, maar we
hadden het nog niet op het festival.
Heel Surinaams. Nou ja, oorspron-
kelijk uit Thailand.” Behalve
schaafijs - ,,Ik moet die mensen
nog wel even terugbellen om het
goed af te spreken” - staan er diver-
se foodtrucks en kraampjes met
eten vanuit alle windstreken. Roti

en bara’s, kebab, spekkoek en ande-
re Indonesische lekkernijen, tapas,
saté. ,,We zoeken nog een friet-
kraam. Bedrijven willen wel, maar
ze hebben geen personeel.”

De landelijke belangstelling voor
het Alltogether Festival heeft de
sfeer nooit veranderd, vertellen
Bhola en Kouwenberg. En ze zijn
er blij mee. ,,Het is nog steeds
gemoedelijk, we hebben ook nooit
gedoe. Je komt hier het park in,
gaat lekker wat eten en drinken,

geniet van elkaar en van de mu-
ziek. Er staan bankjes en tafeltjes,
wat gemakkelijke stoelen voor
oudere bezoekers, en geniet lekker
van alles. Het lijkt vrijdag en zater-
dag mooi weer te gaan worden, de
toegang is uiteraard gratis. Wij
hebben er zin in. En heb je gezien
hoe druk het vorige maand was
met Koningsdag hier in het park?
Na die twee jaar dat er helemaal
niks kon hebben mensen echt weer
zin in een feestje.”

Eric Lorier
e.lorier@mediahuis.nl

Shridath Bhola in de Pekingtuin in Baarn. Aankomend weekeinde wordt daar het Alltogether Festival 2022 gehouden.
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Alltogether zonder
Trafassi? Dat nooit!
Het Alltogether Festival in Baarn bestaat twintig jaar. Een jubileumeditie dus, van het ’multiculti-feestje’
dat begin deze eeuw in reactie op de moord op Pim Fortuyn werd opgezet als positief, kleurrijk en harmo-
nieus dorpsfeest, maar inmiddels is uitgegroeid tot een groot festival met landelijke uitstraling. 

festival Jubileum-editie van Baarns festival dit weekeinde in de Pekingtuin

•i
Programma
Het Alltogether Festival in de
Pekingtuin in het centrum van
Baarn is vrijdagavond van half 7
tot half 12 en zaterdag van half 1
tot half 12. Vrijdagavond spelen
drie coverbands: Dennis Alberti
zingt Rob de Nijs, Bulluk
(speciaal voor de gelegenheid
met blazers en accordeon)
speelt de Dijk en Rolling
Stones-tributeband Undercover.
Zaterdagmiddag is er een
kinderprogramma onder leiding
van Kelly Timmers, waarna
onder meer Dirty Harry & The
Magnum Horns, Trafassi en
Massada optreden. Zie voor het
volledige programma:
http://alltogetherbaarn.nl/.
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