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Verslag project 204 Koogere installatie 

 

De groep is ontstaan in 2008, voortgekomen uit Engabu za Tooro. Nu zijn er meerdere cultu-
rele groepen op de markt.  De kosten van een public soundsystem en vervoer waren hoog. 
Daarom de aanvraag voor een muziekinstallatie. 
Eind november 2015 ontving Koogere Troupe 3.900.000 Ush van Kwataniza. Overeengeko-
men dat de rest 3.250.000 Ush zou worden betaald door James Kwebiha, hij is een promoter 
van de groep. Overeengekomen was ook dat de groep een keer per maand zou optreden in 
Gardens Restaurant en in de Gardens of Eden in Fort Portal. Dit alles verliep volgens plan. 
Nadat we het geld van Kwataniza ontvangen hadden hebben we James geinformeerd. Er 
werd een prijsopgave aangevraagd. Jammer genoeg  liep het toen tegen het hoog seizoen 
en alle prijzen waren verdubbeld. Daarom hebben we gewacht tot het kerst/nieuwjaars sei-
zoen voorbij was. Op 12 februari hebben we een aanbetaling gedaan van 4.500.000 Ush. 
James vertrok toen naar het buitenland. Hij is pas recent teruggekeerd. Op 10 mei waren we 
pas in staat het resterende bedrag te betalen. Alle apparatuur is op 12 mei aangekomen. 
Bonnen zijn bijgevoegd. 
Nu over de optredens; 
Gardens restaurant wil nu dat we 400.000 Ush voor de ruimte om op te treden. We zijn ech-
ter nog bezig met onderhandelen, want dit is voor ons te duur. 
Garden of Eden, gedeeltelijk is dat verkocht aan een andere eigenaar, die nu bezig is om iets 
te bouwen op dit stuk land. We kunnen nog steeds optreden op het andere stuk grond, maar 
het ziet er niet aantrekkelijk uit.  
Uitdagingen 
Door het hoogseizoen waren de prijzen verdubbeld en ook de politieke campagnes voor de 
verkiezingen hebben roet in het eten gegooid. 
Voor in de toekomst willen we partnerships sluiten met bedrijven in Fort Portal, zodat we voor 
hen kunnen optreden in Fort Portal. 
We zullen Kwataniza op de hoogte houden van de voortgang. 
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