REDACTIE LAURA VAN HORIK

Zanger Robin Slutter zingt ‘Barcelona’
tijdens kerstconcert

In 2004 richtte Robin samen met wat
anderen de band Scrum op. Hier is hij
leadzanger. De band maakt powerfolk:
Schotse en Ierse folkmuziek, maar volgens Robin - op een stevige manier.
In de basis is Scrum qua instrumenten
een rockband, maar dan aangevuld
met folkinstrumenten. In de winterperiode gaat de band theaters af en in de
zomer toeren de leden in binnen- en

buitenland en spelen ze op festivals.
Als zanger deed Robin daarnaast al
meerdere optredens met dirigent Jos
Jansen. Dat vindt hij ontzettend leuk
om te doen en hij is erg te spreken
over de samenwerking. De hit ‘Barcelona’ zong hij één keer onder leiding
van Jos tijdens een nieuwjaarsconcert in Ulft, samen met sopraan Irene
Hoogveld. Jos liet toen al weten dat hij
dat nummer graag nog eens met hen
wilde zou willen doen en zo geschiedde het. Voor het kerstconcert van De
Bazuin staat ‘Barcelona’ opnieuw op
de lijst. Daar kijkt Robin erg naar uit.
Onderdeel zijn van een orkest blijft
volgens hem toch altijd heel speciaal.
Met Scrum heeft Robin vanwege de
coronasituatie in bijna twee jaar tijd
helaas maar één optreden gehad. Alles werd geannuleerd. Dat was moeilijk voor hem, aangezien inmiddels
duidelijk mag zijn dat muziek zijn
grote passie en uitlaatklep is. Mede
hierdoor kijkt Robin extra uit naar
zijn optreden tijdens het kerstconcert.
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Zijn passie voor muziek en zingen
startte al vroeg. Robin Slutter (44) was
nog maar een kleine jongen toen hij
voor zijn eerste bandje gevraagd werd.
Op zijn elfde kreeg hij te horen dat
hij eigenlijk best een leuke stem had.
Twee jaar later begon hij dan ook zijn
eerste eigen bandje en deed hij mee
met een muziekwedstrijd in Gelderland. Daar won zijn band de tweede
prijs. Sindsdien heeft Robin, buiten
zingen in een kinder- en later ook
mannenkoor, allerlei projecten gedaan. Hij was onderdeel van verschillende musicals en bands, waaronder
Boulevard.
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