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Vlnr. Heleen Butijn, Liesbeth de Kat, Evert Reijenga, Annie van Santen, Kees Groot,
Vito Montana, Anita de Harde, Frits van der Ven, Titia Keizer en Frans Post

Zondag
16 mei:
020
6242311

Vlnr. Token Bartman, Dominggoes Keppy, Carla Hopman, Dick Vlaar, Greetje van der
Veer, Saskia Leenes, Marian van Alphen, Liekele Hamstra, Vera Engel en Luc Runderkamp

Alle 20 goed! 8 naar
de Grande Finale

Bestel nu de kaarten voor de Grande Finale van 16 mei in De Stadschouwburg van Amsterdam

De tweede Halve Finale van 2010 werd gehouden
op 2 mei in het Bijlmer Parktheater in Amsterdam.

Het jury-rapport
1.Kees Groot Le Port
d’Amsterdam Een Leidenaar die met
zoveel verve over Amsterdam zingt! Mooie
opbouw, bedankt.

2. Titia Keizer Meine Lippen,
Sie Küssen so Heiss U bent een echt

16.Carla Hopman So Singt man
nur in Wien Rustig blijven, dit nummer

operette-dier, heel goed, maar denk aan de
zuiverheid in de hoogte.

vraagt om tempo-wisselingen, ik heb ervan
genoten.

leeftijd zo’n heerlijk levenslied zingt.
4. Heleen Butijn Wens Als je zo
lekker begeleid wordt dan lijken alle kwalen
nog wel mee te vallen en u zingt zeker geen
wartaal.

heel mooi gezicht mooi overgebracht.

3. Evert Reijenga De Dievenwagen Het is toch fantastisch dat je op zo’n
De jury v.l.n.r. Alexandra Lindeboom,
Henk Kreukniet en Lidwien Meeus.

De start
Het was weer heel erg vroeg toen we in
het theater aankwamen, we werden uiterst
vriendelijk ontvangen door Jaap, de technicus van de dag. De repetitie begon moeizaam omdat we niet meteen de gewenste
klankkeuren konden vinden. Dankzij het
vakmanschap van Peter Velthuizen kwam
het toch nog in orde. Kees van Zantwijk, de
muzikaal leider en zijn combo waren heel
tevreden en speelden voortreffelijk en de
kandidaten zongen de sterren van de hemel.
Het was al heel snel tijd voor de lunch en
de mini-broodjes smaakten naar meer.

De uitvoering
Kees opende met een medley van alle
liedjes die vanmiddag gezongen zouden gaan
worden. Presentator Robbert Besselaar
wilde van alle kandidaten weten wat ze als
laatste op internet hadden opgezocht. Onze
vaste juryvoorzitter Henk Kreukniet (operettezanger en zangcoach) werd deze
middag bijgestaan door Alexandra Lindeboom (pedagoge en koorrepetitor) en
Lidwien Meeus (musical-zangeres en pedagoge). Nadat de alle kandidaten hun lied
gezongen hadden ging de jury in beraad. Het
duurde nog wel even voordat ze terugkwamen, het was een heel moeilijke beslissing
geweest, vertelde Henk, het gaat soms maar
om een half puntje verschil.

5.Frans Post Piscatore ‘e Pusilleco Je riep een prettige herinnering op
door dit lied en het was ﬁjn om het door
jou te horen zingen.

6. Annie van Santen La Vie En
Rose U brengt dit lied met een ‘joie de
vivre’ die past bij dit genre, doorleefd en
boeiend

17. Luc Runderkamp Herinnering aan Marie A. We zagen een

18. Token Bartman Historia de
un Amor Een liefdesliedje met veel kusjes
en passie, heel aanstekelijk, zodat ik vergat
wat op te schrijven, u had me mooi beet.

19. Saskia Leenes Liefde is…

Liefde is muziek, dat konden we zien terwijl
we luisterden.

20. Greetje van der Veer Si Tu
Existes Encoren ‘‘Bent u er?’ dat u er
bent deze middag is geen vraag.

7. Frits van der Ven Sixteen Tons

Door naar de ﬁnale zijn:

Ik weet nu precies hoe een man in elkaar zit,
je liet het ook aan ons zien, het bleef tot het
einde boeien.

Luc Runderkamp, Dominggoes
Keppy, Kees Groot, Marian van
Alphen, Heleen Butijn, Greetje van
der Veer, Evert Reijenga en Frits van
der Ven.

8. Anita de Harde I’ve Got The
World On A String Ik kon zien dat je

verliefd bent, door je enthousiasme wordt
het soms een tikkeltje onzuiver, hou het
vast, dan blijft het boeien.
9. Vito Montana Granada Een
Italiaan die Spaans zingt, het zuidelijke
bloend begon te koken, heel mooi.

10.Liesbeth de Kat Die Seeräuber-Jenny Ze maakt het bed, u maakt dat
bed ook, na dat kleine storinkje was het
toch nog heel mooi.

11. Liekele Hamstra What A
Wonderful World Gelukkig heb je dit
ook voor ons mooi gezongen, niet alleen
vor ‘me and you’.

12. Vera Engel Everytime We
Say Goodbye Goodbye op zo’n manier
te horen, dat wil ik elke dag wel, u bleef
lekker in uw rol ook tijdens de rust..

13. Dick Vlaar Spanish Eyes
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verrassend, ﬁjn en jazzy met de boys van de
band gemuciseerd.

Iedereen kent dit lied, maar wij zullen jou
niet vergeten.

14. Marian van Alphen Telkens
Weer Een van de mooiste Nederlandse
liedjes, mooi gezongen met een duidelijke
uitspraak en erg warm.

15. Dominggoes Keppy Autumn Leaves We hebben nog de hele

zomer, maar ik begin al bijna naar de herfst
te verlangen, die Nederlandse tekst was

Alle foto’s te bewonderen
op internet!
De foto’s werden ook deze keer gemaakt
door Majankafotograﬁe, op internet staat
een fotoverslag van deze dag. Kijk op www.
majankafotograﬁe.nl/webshop/osf_2

Koop tijdig uw kaarten
voor de Grande Finale van
zondag 16 mei

Uitsluitend via de kassa van De
Stadsschouwburg Amsterdam,
telefoon 020 6242311.
Dank zij de bijzondere actie met de stadspas Amsterdam is het ook dit jaar weer
mogelijk met een ﬁkse korting onze Grande
Finale bij te wonen.

