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Kees van Zantwijk
is de vaste muzikaal leider, hij 
bewerkt de muziek,  maakt de 
arrangementen voor het OSF-
combo dat in alle fi nales de 
kandidaten begeleidt.
Momenteel treedt hij op met de 
voorstelling ‘Master Class’ met 
Pia Douwes en is hij de vaste 
begeleider van het ouderen 
popkoor ‘Lust for Life’

Jos van Duijn
is de productieleider van het 
Ouderen Songfestival en 
verzorgt daarnaast de 
technische ondersteuning 
van dit project. Hij is dus uw 
aanspreekpunt bij het festival.
Hij is druk bezig met de Peking 
Opera Troupe uit Beijing die 
naar Oerol komt en op 27 juni 
in Carré staat.

Kennismakingsdag 15 september 
in Muziekcentrum Noord in Amsterdam.
8 voorrondes, waarvan 4 x in Amsterdam en
in Akkrum, Almere, Leiden en Zaandam 
op woensdag en/of zondag. 
2 halve fi nales en...
De Grande Finale 2011 op 4 december 
in DeLaMar in Amsterdam
De eerste voorronde is op 25 september,  we zijn volop bezig met de planning. .

Nieuwsbrief Ouderen Songfestival

Robbert Besselaar
Voor het derde jaar is hij de 
presentator van het Ouderen 
Songfestival en ook dit jaar zal 
hij weer na het beraad van de 
jury zelf een lied ten gehore 
brengen.
Hij zingt momenteel de sterren 
van de hemel in de musical 
‘Omdat ik zoveel van je hou’.

Henk Kreukniet
is de vaste jury-voorzitter 
tijdens de voorrondes en de 
halve fi nales. Na het lied van 
Robbert zal Henk steeds de 
mening van de jury toelichten. 
Bij de Grande Finale is hij als 
lid van de jury aanwezig.
Hij is de grote meester achter 
het beroemde operette-
gezelschap ‘Wiener Tradition’

HET VASTE TEAM VAN HET OUDEREN SONGFESTIVAL 2011

1Op naar een 
najaar vol zang!
Op naar een 
najaar vol zang!
Op naar een 

De 19e editie van het Ouderen Songfestival

Zie voor de actuele informatie ook: www.ouderensongfestival.nl
➽ Een dringend verzoek: wil iedereen zich opnieuw aanmelden i.v.m. 

een nieuw computersysteem en het actualiseren van uw gegevens.
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