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De 20e editie van het
Ouderen Songfestival
vieren we in Carré
Ja

, u leest het goed: de Grande Finale van 2012, het jubileumjaar
van het Ouderen Songfestival gaan we vieren in
het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.
De datum is ook al bekend: vrijdagavond 12 oktober

2012
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DIT IS ER AL BEKEND:
Kennismakingsdag 12 april in Muziekcentrum Noord in Amsterdam.
Wilt u zich hiervoor van te voren aanmelden, zodat we een dagindeling kunnen maken.

10 voorrondes, waarvan onder andere 4 in Amsterdam en
wellicht ook in Akkrum, Almere, Leiden en Zaandam
op woensdag en/of zondag.
De eerste voorrronde is dan meteen ook de uitzondering, die is zaterdag 5 mei in
het Leo Polak in Amsterdam, de laatste vorronde is op 4 juli.

2 halve ﬁnales op 16 en 23 september
De Grande Finale 2012 is op vrijdagavond 12 oktober in Carré
in Amsterdam.

U KUNT ZICH NU AANMELDEN VOOR DEELNAME
We moeten de voorrondes voor de zomer hebben afgerond, dit heeft te maken met de
beschikbaarheid van Theater Carré. Door de vele feestdagen in het voorjaar loopt het
festival van 5 mei tot en met 12 oktober.

WORDT AMBASSADEUR
Ook voor dit jaar zijn we weer op zoek naar nieuwe kandidaten
die mee willen doen. U als oud-deelnemer weet als geen ander
hoe leuk het is om aan dit festival deel te nemen. U kunt
ambassadeur worden door zo veel mogelijk nieuwe kandidaten
aan te brengen. Degene die de meeste kandidaten werft krijgt
2 vrijkaarten voor de Grande Finale.

Stichting JAM/Ouderen Songfestival
Amsteldijk 126, 1078 RS Amsterdam
Jos@stichtingjam.nl

BENT U AL DONATEUR?
Er hebben zich al een aantal
mensen aangemeld als
donateur, maar er moeten er
nog veel meer bijkomen om
er zeker van te zijn dat we ons
festival ﬁnancieel gezond
kunnen houden.
We hebben een jubileumaanbieding voor u, als u minimaal € 100, -- in dit jaar
doneert, ontvangt u 2
vrijkaarten voor de Grande
Finale. Dit geldt ook voor de
mensen die reeds voor dit
bedrag donateur zijn.

HET VASTE TEAM VAN HET OUDEREN SONGFESTIVAL 2012

Kees van Zantwijk

Jos van Duijn

Robbert Besselaar

Henk Kreukniet

is de vaste muzikaal leider, hij
bewerkt de muziek, maakt de
arrangementen voor het OSFcombo dat in alle ﬁnales de
kandidaten begeleidt.
Hij is een veelgevraagd begeleider van theater- en musicalauditiesen ondersteunt hij lessen en
workshops. Ook is hij de vaste
begeleider van het ouderen
popkoor ‘Lust for Life’

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 o.a dirigent van diverse
harmonieorkesten en is productieleider van verschillende
theatervoorstellingen.

Voor het vierde 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 in het
Theater van de Weemoed in
Amsterdam, waar hij met Danny
Nooy optreedt in de maandagavond dinnershow.

is de vaste jury-voorzitter
tijdens de voorrondes en de
halve ﬁnales. 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 operettegezelschap ‘Wiener Tradition’

Zie voor de actuele informatie ook: www.ouderensongfestival.nl
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