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het Ouderen Songfestival nemen op
zondag 20 oktober het Koninklijk Theater Carré in bezit.
Zestien zangers en zangeressen, allen 55 jaar of ouder,
strijden om één van de drie prijzen die er te winnen ziin
tijdens deze Grande tinale. Daarnaast willen ze de harten
van het publiek veroveren, omdat er ook een Publiekspriis
te winnen valt.
De finalisten van

De finalisten hebben na een voorronde en een halve finale,
de jury overtuigd van hun kwaliteiten en deze Íinaleplek
op hun droompodium behaald. Worden de kandidaten bii
de voorrondes alleen op piano begeleid, bij de Grande
Finale staat er een combo op het podium. Alle arrangementen zijn speciaal hiervoor geschreven door muzikaal
leider, Kees van Zantwijk.
Er is een gevarieerd programma door de finalisten van het
Ouderen Songfestival, waarbij diverse genres de revue
passeren. ledere kandidaat zingt een liedje, van iazz tot
opera en van pop tot klassiek, bekende meezingers en
ontroerende onbekende liedjes.

7{x{ {}ezrí*r*x &*n4tr{*.,1 ,1 is niet meer weg te denken
uit Nederland. Een initiatieí dat ooit kleinschalig is gestart met
enkele zangers en zangeressen die bij een borreltje een liedie
zongen in een woon- en zorgcentrum, is nu, ruim twintig jaar
later, uitgegroeid naar 200 deelnemers. ledereen die meedoet
heeft iets speciaals met muziek, vindt het heerlijk om te
zingen of komt voor de vriendelijke en ontspannen sfeer. Het
belangrijkste van het festival; iedereen mag meedoen, we

houden geen audities. Het Songfestival bestaat uit tien voorrondes, twee halve finales en als klapper één Grande Finale in
KoninklijkTheater Carré. De voorrondes worden gehouden
in woon & zorgcentra en kleine theaters door het hele land.
De halve finales zijn in theaters van formaat, in Lelystad en
Hoofddorp.
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dat bepaalt de
deskundige jury, onder leiding van Hans van den Boom. De
Publieksprils, de naam zegt het al;gaat naar degene met de
meeste stemmen van het publiek.Tijdens de pauze, als iedereen heeft gezongen, stemt het publiek via een stemformulier.
De finalisten kijken er naar uit om op het podium van
KoninklijkTheater Carré te kunnen zingen.
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