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Het beeld
Het glasorgel (de zingende glazen) bestaat uit meer dan vijftig bij elkaar gesprokkelde wijn- cognac- bier-,
port- en champagneglazen, ingebouwd in een grote transportfiets. Het geheel lijkt een beetje uit een
andere tijd te komen, het heeft een duidelijke zelfbouw uitstraling met subtiele details, maakt
nieuwsgierig , en nodigt uit tot van dichtbij bekijken, vragen, en aanraken. De glazendraaier staat achter
zijn orgel. Een zeer groot glas draait langzaam rond, en brengt via een ingenieus mechaniek een lage
grondtoon voort.

De voorstelling
De Glazendraaier introduceert zichzelf en vertelt dat hij als jongetjes al gefascineerd was door zingende
glazen. Hij begint langzaam over de grondtoon heen te spelen. De klank van zingend glas is ijl,
hypnotiserend, en betovert onmiddellijk het publiek.
Van hieruit ontspint zich het optreden. De Glazendraaier speelt nummers/ composities, en vertelt
tussendoor over zijn ontdekkingsreis op glas: Waarom hangt er zo’n geheimzinnige sfeer rond het
glasorgel en waarom is het eens zo populaire instrument in onbruik geraakt? Hoe is hij begonnen? Hoe
maak je een glasorgel, welk soorten glazen zingen het best? Welke muziek is mooi op glas etc.
Welke muziek de Glazendraaier speelt laat hij mede afhangen van de entourage, en de sfeer onder het
publiek. Zijn repertoire bestaat o.a. uit Beatles, Bach, Brel, Abba, Gerschwin en Schubert. Ook evergreens
als Summertime en House of the Rising Sun staan op het repertoire. Speciale plek is er voor de Estlandse
componist Arvo Pärt, wiens muziek mensen vaak zeer direct raakt, ook al kennen ze het niet.

Rogier Kappers
Zijn hele leven al is Rogier Kappers gefascineerd door zingende glazen. Een paar jaar geleden besloot hij
zijn verlangen gestalte te geven en een glasorgel te bouwen: eindeloos kringloopwinkels af, op zoek naar
het perfect klinkende glas. Honderden heeft hij er in huis. Het instrument ontstond langzaam, eindeloos
uitproberen wat werkt en niet. Zijn huidige glasorgel bestaat uit in totaal 42 glazen. En ondertussen
oefenen: Bach, Beatles, Brel en bovenal de Estlandse componist Arvo Pärt. Zijn vaak minimalistische
muziek klinkt prachtig op glas.

