Stichting RANO Ziekenomroep Gorinchem is sinds 1964 actief met het maken
van programma’s voor ouderen en langdurig zieken. Dit gebeurt zowel via
geluid als wel door beeld én geluid. Tot voor kort werd het programma Muziek
Mozaïek uitgezonden door de regionale zender Lingewaal-Zederik FM. Helaas
is deze zender met ingang van 1 oktober 2017, door de reorganisatie van het
omroepbestel, opgehouden te bestaan.
Op dit moment wordt op zondagavond, vanuit Het Grand Café, een programma
verzorgd in “Het Gasthuis”. Dit is een koor- en samenzang uur dat door
bewoners kan worden bijgewoond in de zaal, maar ook door allen die niet meer
kunnen, live kan worden gevolgd in hun eigen kamer of de gezamenlijke
huiskamer via beeld en geluid. Dit programma kan ook later worden bekeken,
via internet, op de site van de RANO. Verder wordt het programma Muziek
Mozaïek nog steeds opgenomen en kan via hetzelfde medium worden beluisterd.
Om het werk van de RANO te kunnen blijven voortzetten is echter geld nodig.
In het verleden kon zo links en rechts een aanvraag worden ingediend bij diverse
instanties voor een subsidie of een bijdrage van andere aard. De laatste jaren zijn
van lieverlee bijna alle subsidiekranen dichtgedraaid.Om toch gelden bijeen te
krijgen voor het onderhoud, de reparatie en de vernieuwing van de apparatuur is
de RANO bezig op allerlei manieren activiteiten te ontplooien.
Enkele jaren geleden zijn wij, via een legaat, in het bezit gekomen van een
verzameling geluidsdragers. Deze bestaat uit een groot aantal LP’s uit de
periode jaren ’50 tot het einde van het vinyltijdperk de jaren ’80, en omvat een
groot aantal muzikale genres. Dit loopt van feestmuziek via populair in al zijn
facetten tot blues, jazz en klassiek. Het zijn LP’s van een hele goede kwaliteit,
sommige zijn gloednieuw (komen zo uit de winkel).
Daarnaast is er een uitgebreide verzameling CD’s en zijn er originele
cassettebandjes en zelf opgenomen bandjes in diverse muziekgenres.
Kortom het is teveel om op te noemen. We zijn nog bezig om alles uit te zoeken
en te sorteren.
Op braderieën, jaarmarkten en andere evenementen is een begin gemaakt om
door verkoop van deze artikelen gelden binnen te halen om de
onderhoudskosten van de apparatuur en dergelijke te kunnen betalen.
Mocht u interesse hebben in een bepaald soort muziek, een bepaalde artiest of
uitvoering van een muziekwerk, kunt u altijd contact opnemen met de RANO.
Wij gaan dan kijken of we uw vraag kunnen beantwoorden en u hoort van ons.
We hebben, door taxatie van sommige stukken wel richtprijzen, maar u kunt
altijd een bod uitbrengen.
www.rano-gorinchem.nl

