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Beste barbershop liefhebbers,
In deze Nieuwsbrief worden jullie geïnformeerd over:
Het Vrijdagavond Concert der Kampioenen
programma / master of ceremonies / ticket verkoop
De Officiële Opening
Programma / warming up / master of ceremonies
Het Zaterdagmiddag Event / Festival
deelnemende koren en kwartetten / herinnering inschrijving festival /
programma / afscheid Ton Rombouts burgemeester ‘s-Hertogenbosch /
flashmob / festival coördinator / fotograaf

Vrijdagavond concert der Kampioenen
Wij zijn ontzettend trots te kunnen melden dat alle kampioenskoren en
–kwartetten van de Holland Harmony Conventie 2017 op het concert zullen
optreden. Daarnaast is behalve het topkwartet Klangküsse uit Duitsland ook
het befaamd Engels mix koor Strictly A Cappella present.
De Duketown Barbershop Singers, het organiserend koor, opent het concert.
Programma vrijdag 29 september a.s., locatie de Grote Kerk
* 20:00 uur
: Opening door Jacques de Rijck, voorzitter BOF
* 20:10 – 20:15 uur : Duketown Barbershop Singers, organiserend koor
* 20:15 – 20:30 uur : Next Generation, kampioen mix kwartet
* 20:35 – 20:50 uur : LinQ, kampioen vrouwen kwartet
* 20:55 – 21:10 uur : The New Harvest Singers, kampioen vrouwenkoor
* 21:10 – 21:35 uur : Pauze
* 21:35 – 21:50 uur : Strictly A Cappella, Engels mix koor
* 21:55 – 22:10 uur : Men2B, kampioen mannen kwartet
* 22:15 – 22:30 uur : Klangküsse, Duits mix a cappella kwartet
* 22:35 – 22:50 uur : T-SiNG!, kampioen mannenkoor
* 22:50 – 24:00 uur : Sluiting & Afterglow
* 24:00 uur
: Einde programma
Over T-SiNG! kan worden vermeld, dat zij na 2 keer het zilver te hebben
gewonnen (2013 en 2015) nu beslag wist te leggen op de 1e plaats. De
internationale jury beloonde hun prachtig optreden met een record score
voor mannen van 78%. Zij wonnen ook nog de prijs van ‘Most Improved
Chorus’.

The New Harvest Singers behaalde voor de 6e keer de 1e prijs met een
top score van 82,2%; zij mogen zich nu een A koor noemen.
Met de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn we in gesprek om de opening te
laten verrichten door Ton Rombouts, de burgemeester van
’s-Hertogenbosch.
Master of Ceremonies
De Master of Ceremonies voor deze avond is Ingrid van Rooij met Gregor
Hustin als floormanager.
Ticket verkoop concert
Tickets voor het concert kunnen vanaf 1 augustus a.s. online via
www.barbershopfestival.nl worden besteld. De entree is vastgesteld
op € 15,00 p.p.
Partners van deelnemende koren en kwartetten aan het Vrijdagavond
Concert der Kampioenen krijgen een reductie van € 5,00.
Deze tickets à € 10,00 p.p. kunnen worden besteld via
info@barbershopfestival.nl mits deze vóór 1 augustus worden afgenomen.
Bij de bestelling graag vermelden naam, adres, woonplaats en postcode.
Het verzoek is de bestelling namens het koor / kwartet in één keer te
plaatsen en het bedrag over te maken naar bankrekening
NL17 RABO 0107 3183 18 t.n.v. Stichting Barbershop
Ontmoetingsfestival, onder vermelding van concert BOF 2017 en naam
koor / kwartet.
Na ontvangst van de betaling worden de kaarten verzonden naar het
opgegeven adres.
Vanaf 1 augustus zijn de tickets alleen online via
www.barbershopfestival.nl te bestellen tegen het normale tarief.

Officiële Opening zaterdag 30 september in het Jheronimus Bosch
Art Center
Programma
De Officiële Opening in het Jheronimus Bosch Art Center is van 11:30 –
12:15 uur.
Jacques de Rijck, voorzitter BOF, zal met een kort woordje de deelnemers
van harte welkom heten.
Het is nog niet bekend welk koor en kwartet de opening zal opluisteren.
Warming up
Wederom heeft Lenhard van Ballegooijen aangegeven de ‘Warming up’ te
willen verzorgen.
Master of Ceremonies
Master of Ceremonies is Ingrid van Rooij.

Zaterdagmiddag Event / Festival 30 september
Deelnemende koren en kwartetten
Inmiddels hebben zich 17 koren, 8 kwartetten en 1 octet ingeschreven
waaronder de medaille winnaars van de Holland Harmony Conventie 2017
The Skyline Sisters (zilveren medaille vrouwenkoor), Mainport Barbershop
Singers (bronzen medaille mannenkoor) en het kwartet Around the Bar
(bronzen medaille vrouwen kwartet).

Meer informatie over de deelnemers is te vinden op
http://www.barbershopfestival.nl/deelnemen/Koren/korenenkwartetten.html

Herinnering inschrijving festival
Wij zitten nog lang niet op het niveau van 2015 (27 koren, 7
kwartetten, 1 kwintet en 1 octet)
Daarom doen we een beroep op die koren en kwartetten die zich nog
niet hebben aangemeld; dit unieke festival, de 10e editie, mag niet
worden gemist.
De kosten voor deelname aan het festival bedraagt voor de
koren € 100,--. De kwartetten hoeven niets te betalen.
Aanmelden kan nog tot en met 15 mei a.s. via
http://www.barbershopfestival.nl/deelnemen/inschrijfformulier/inschrijven.php

Programma
Afscheid Ton Rombouts burgemeester van ’s-Hertogenbosch
Op zaterdag 30 september a.s. neemt Ton Rombouts, na 21 jaar
burgemeester te zijn geweest, afscheid van de inwoners van
’s-Hertogenbosch. Dit valt samen met ons festival.
De bedoeling is dat alle koren en kwartetten, na beëindiging van het
officiële gedeelte, om 12:15 uur vanuit het Jheronimus Bosch Art
Center vertrekken naar het gemeentehuis op de Markt. Dit geldt niet
voor die koren en kwartetten die om 13:00 uur worden verwacht op
een van de binnen podia.
Om 12:45 uur zal de burgemeester op het bordes verschijnen om hem
een aubade te brengen van 2 songs in de vorm van mini Mega-sing.
Er is op dat moment gegarandeerd veel publiek op de Markt aanwezig
wat ons als barbershopzangers een geweldige kick moet geven.
Daarnaast zal er veel pers / media aanwezig zijn.
Kortom een geweldige promotie voor het barbershop zingen.
De songs voor dit optreden moet nog worden gekozen. Zodra deze
bekend zijn zal dit onmiddellijk worden gecommuniceerd om goed
voorbereid voor de dag te komen.
Als dirigent zal Monique Brouwer van de Duketown Barbershop Singers
fungeren.
Het programma van deze middag ziet er als volgt uit:
12:45 – 12:55 uur: aubade afscheid burgemeester Ton Rombouts
13:00 – 16:30 uur: festival: optredens in de binnenstad
17:00 – 18:30 uur: Afterglow
18:30 – 22:30 uur: afsluitend diner
Na verwachting is de programmering van het festival in juli / augustus
gereed. Er zal een flyer worden gemaakt waarop te vinden is wie,
wanneer en waar optreedt. Meer informatie hierover zal ook te vinden
zijn op www.barbershopfestival.nl.
Alle koren en kwartetten krijgen, zoals dat in voorgaande edities
gebruikelijk was, een begeleider.
Zoals in Nieuwsbrief1 is gemeld zullen de optredens afwisselend zijn op
sfeervolle plekken en 6 binnen podia in de binnenstad.
De binnen podia zijn: de Grote Kerk, Muzerije atrium, de sfeervolle
paleistuin van het Noordbrabants Museum, de prachtige Bibliotheek ’sHertogenbosch, de Zwarte Arend, een monumentaal pand met
prachtige binnentuin en het Sint-Jansmuseum / Noorderportaal St. Jan.

De Afterglow en het Diner vinden plaats in het Golden Tulip Hotel
Central.
Eind mei / begin juni ontvangen de ingeschreven koren en kwartetten
een brief waarin zij zich kunnen aanmelden voor de Afterglow en of het
Diner. De entree voor de Afterglow bedraagt € 5,50 inclusief 2
consumpties. Het 4 gangen menu kost € 31,50.
Flashmob
Met de uitwerking van de flashmobs is de werkgroep nog druk doende.
Festival coördinator
Ton Husson is de festival coördinator. Bij calamiteiten is hij het
aanspreekpunt. De contactpersoon van het koor / kwartet ontvangt
t.z.t. zijn 06 nummer.
Fotograaf
Eric Ideler is wederom bereid gevonden van beide festivaldagen foto’s
te maken. Tijdens de Afterglow in het Golden Tulip Hotel Central zullen
deze op grote schermen worden gepresenteerd.
Tenslotte
Op www.barbershopfestival.nl vinden jullie meer informatie over het
festival.
Tot zover de stand van zaken over het festival.
Namens de werkgroep BOF,
John van der Sluiszen
Secretaris

