Het ouderen songfestival
- de 22e editie -

DEELNEMEN? DAT KAN!
NEEM GERUST EEN KIJKJE OP
WWW.OUDERENSONGFESTIVAL.NL
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Wist u dat?

Alles of niets!

Het Ouderen Songfestival is een landelijk muziekfestival dat ooit bescheiden is begonnen in een verzorgingshuis in Amsterdam. In de 22 jaar dat
we het festival organiseren zijn we
groter en groter geworden.

Ik zong met twee gebroken
ribben, ik viel op de weg er
naartoe in de metro. Ze wilden
een ambulance bellen maar ik
moest en zou zingen! Niets
houdt mij tegen - Leon Lissitza

Het Ouderen Songfestival is nu een
landelijk festival bestaande uit ongeveer tien voorrondes in verzorgingshuizen in verschillende gemeenten,
twee halve finales, in Lelystad, Houten en een Grand Finale in een theater in de regio Amsterdam.

De organisatie van het Ouderen
Songfestival 2014 is weer op volle
gang. De deelnemers doen ons elk
jaar versteld staan. Leon is hiervan
het bewijs. Wat een doorzettings
vermogen! Wij kijken uit naar alweer
de 22e editie.

Iedereen vanaf 55 jaar mag deelnemen aan het Ouderen Songfestival.
Na een kennismaking met de artistiek leider Kees van Zantwijk wordt
er live gezongen in één van de van
de voorronden. De deskundige jury
bepaalt wie mag doorgaan naar één
van de twee halve finales en tenslotte
lonkt natuurlijk voor 16 deelnemers
de Grande Finale in december 2014.

Zoals u in de aganda kunt lezen zijn
bijna alle data bekend. De lokatie
voor de Grande Finale wordt ook
zeer binnenkort bekendgemaakt. We
wachten met smart op de
aanmeldingen van dit jaar. Want
alleen met uw zangtalent kunnen wij
weer negen mooie optredens
verzorgen!

Do 09 Okt: Amsterdam, Korthagen
		huis

Groepsfoto

Wat een spanning

Gelukkige winnaars

Traditie getrouw nemen we voor elke
voorronde een groepsfoto. Deze
werd vorige editie geschoten tijdens
de voorronde in de Kimme in
Amsterdam Noord.

De jury wacht in spanning af wat
deze voorronde gaat brengen. Ook
voor hun is het elke jaar weer een
uitdagende taak.

Een prachtige impressie van de
winnaars van afgelopen jaar.
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Agenda
Zo 7 sept: Amsterdam, Leo Polak
		huis
Do 18 sept: Zaandam, Mennistenerf
Zo 21 Sept: Amsterdam, De drie
		Hoven
Do 02 Okt: Apeldoorn, Randerode
Zo 05 Okt: Amsterdam, De Venser

Zo 12 Okt: Horst, Locatie volgt nog
Zo 19 Okt: Meppel, Locatie volgt
		nog
Do 23 Okt: Purmerend, Jaap van
		
Praaghuis

020-6220183 ~ jos@stichtingjam.nl

Ontmoet het team

Jos van Duijn

Kees van Zantwijk

Ben Lansink

Al jaren het hart en de ziel van het
Ouderen Songfestival. Jos is dan ook
de projectleider, en het aanspreekpunt voor alle deelnemers. Jos heeft
een rijke muzikale achtergrond als
dirigent en trompettist.

Kees is een muzikaal wonder. We zijn
apetrots op hem als artistiek leider.
Hij adviseert deelnemers over hun
muziek keuze, begeleidt iedereen op
de vleugel en past waar nodig bladmuziek aan.

Ben is de voorzitter van de Wisselende jury. Ben heeft de gave talent te
herkennen in mensen. Deze ervaring
heeft hij van het jaren lang talent
spotten bij de Open Bak in theater de
Engelenbak.

Huisregels

Donateur worden?

1. Één lied per deelnemer
2. Begeleiding door Kees
3. Vanaf 55 jaar
4. Solo, duo of trio

Het Ouderen Songfestival heeft uw
steun hard nodig. Naast de structurele ondersteuning van de Gemeente
Amsterdam hebben wij ook uw financiële bijdrage nodig om jaarlijks
het Ouderen Songfestival te kunnen
organiseren.

Meldt u aan,
toon uw talent!

Toelichting
Elke deelnemer zingt één lied gedurende het festival. Dit is een lied naar
eigen keuze en mag ook zelf geschreven zijn. Kees begeleidt de deelnemers. Het is dus niet toegestaan
om uzelf te begeleiden. U dient zich
van te voren op te geven. Bij opgave
kunt u vermelden of u alleen of met
meerdere mensen komt zingen. Wij
verzorgen de rest!

U kunt donateur worden van het
Ouderen Songfestival door een eenmalige gift of een periodieke gift.
De Stichting JAM, die het Ouderen
Songfestival organiseert, is door
de Belastingdienst aangewezen als
Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).

Wij zijn ook actief
op Twitter en
Facebook

Uw gift is, binnen de daarvoor geldende belastingregels, aftrekbaar van
uw inkomen bij de jaarlijkse inkomstenbelasting. Mocht u interesse
hebben om te doneren, kijk dan op
de onderstaande link. Mailen kan
natuurlijk ook!

www.ouderensongfestival.nl

Kiekjes van vorig jaar

Lunchen voor de Finale in
Carré.

De spanning is om te snijden achter de schermen.

Nog snel wat tips aan elkaar
geven.

Oefenen met Kees.

Door naar de halve finale!

Voor het eerst in Nijmegen.

Een mooie groepsfoto.

Felicitaties op een geslaagde afloop.
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