Verslag
Internationaal Barbershop
Ontmoetingsfestival
’s-Hertogenbosch 2017

10e Editie Internationaal Barbershop Ontmoetingsfestival
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 september 2017 vond alweer voor de 10e keer het
tweejaarlijks Internationaal Barbershop Ontmoetingsfestival (BOF) plaats.
Het festival heeft een vaste plek op de Bossche en landelijke evenementen kalenders
verworven en is het grootste barbershopspektakel van Europa.
38 Koren en kwartetten uit Nederland, Duitsland en Engeland namen er aan deel.
Een prachtig en uniek zangfeest
Het festival startte met een bruisend voorprogramma; het avondconcert op vrijdag 29
september jl. in de uitverkochte Grote Kerk.
De opening werd verricht door een fiere voorzitter van het BOF, Jacques de Rijck. Na
iedereen welkom te hebben geheten meldde hij met trots dat het neusje van de zalm op
barbershop gebied in Nederland aanwezig was. ‘Daarmee wordt de traditie in ere
gehouden dat adel verplicht ofwel Noblesse Oblige’, voegde hij er aan toe.
Paul Kagie, wethouder Welzijn, Zorg en Organisatievernieuwing van de gemeente
’s-Hertogenbosch sprak in zijn openingswoord over het unieke karakter van het festival.
Deze avond had een hoog kwaliteitsniveau met optredens van de top uit Barbershop
Nederland.
Alle kampioenen van de Holland Harmony Dutch Association of Barbershop Singers
Conventie 2017 waren vertegenwoordigd:
 de kwartetten LinQ (vr), Next Generation (mix) en Men2B (m) en
 de koren The New Harvest Singers (vr) en T-SiNG! (m).
De avond werd geopend door het organiserend koor Duketown Barbershop Singers
uit ’s-Hertogenbosch.
Als ‘special guests’ waren uitgenodigd ‘award winning’ mix vocal group Strictly A Cappella
uit Engeland en het mix kwartet Klangküsse; 3 keer winnaar van de Duitse barbershop
competitie.
Vierstemmige koren en kwartetten veroveren
het natte ´s-Hertogenbosch
Op zaterdag 30 september verzamelden ruim 800 zangers afkomstig uit alle windstreken
met hun aanhang zich, onder het genot van een drankje en een ‘Bossche Bolletje’, in de
aula van het Jheronimus Bosch Art Center.
De zaterdag begon om 11:30 uur met de Officiële Opening door Jacques de Rijck,
voorzitter BOF.
Na zijn welkomstwoord en aandacht voor het feit dat dit de 10e editie van het festival
was gaf hij in het kort weer wat de deelnemers en het publiek deze dag konden
verwachten: een aubade aan de scheidende burgemeester Ton Rombouts, optredens op
6 binnen en 10 buiten locaties, 4 flashmobs en een Afterglow.
‘We rekenen op een prachtige zonnige middag’, was zijn afsluiting. Het was de goden
verzoeken bleek al snel; namelijk het regende de hele middag. In zijn dankwoord dat hij
op een later moment deed pareerde hij, als ras optimist, dat met quote ‘de regen
verdreven door zelf het zingende zonnetje te zijn!!’.

Onder de inspirerende leiding van Lenhard van Ballegooijen werd een ‘warming up’
verzorgd om de stemmen van de zangers al vast in een goede conditie te brengen.
Tijdens dit officiële gedeelte traden de mix vocal group Strictly A Cappella en het
projectkoor van Holland Harmony Ladies & Gentlemen op.
Na het officiële gedeelte vertrokken omstreeks 12:15 uur alle deelnemende koren en
kwartetten onder begeleiding van een scout naar de Markt om de vertrekkende
burgemeester Ton Rombouts op zijn laatste werkdag te fêteren met een aubade.
Onder de enthousiaste leiding van Monique Brouwer, Musical Director van de Duketown
Barbershop Singers, werd hij, in de gestage regen onder een afdak van veel gekleurde
paraplu’s, toe gezongen. Volgens velen was hij door de 2 songs, Friends en Heart of my
Heart, tot tranen toe bewogen. Als barbershop zangers zijn wij in onze missie, namelijk
publiek ontroeren, raken en kippenvel bezorgen geslaagd.
Na de samenzang begaven de koren en kwartetten naar 16 sfeervolle locaties in de
binnenstad om hun zangkwaliteiten tussen 13:00 – 16:30 uur aan het publiek te laten
horen. Naast de 10 buiten optreedlocaties stonden voor hen naast de Grote Kerk als
binnen podia voor de eerste keer Het Noordbrabants Museum, Muzerije, Bieb
’s-Hertogenbosch, Sint-Jansmuseum Bouwloods en sociëteiten Amicitia De Zwarte Arend
ter beschikking.
Elk koor of kwartet had tenminste 3 optredens van 25 minuten. Tussen de onderlinge
optredens was er ruimte voor verplaatsing, een hapje en een drankje. In die tijd kon er
ook geluisterd worden naar andere deelnemers die op dat moment optraden.
Een nieuw onderdeel van het zangfestijn was de Flashmob. Aan de flashmobs deden 5
koren mee: Lake District Sound en The New Harvest Singers in de Arena en op het
Kerkplein The Skyline Sisters en de combinatie Mainport Barbershop Singers en
Duketown Barbershop Singers.
Op deze wijze werd het publiek getrakteerd en vermaakt met ‘close harmony’ zingen.
Met de programmaflyer en de app Den Bosch Cityinformation konden het publiek,
deelnemers, scouts en media snel vinden wie, waar en op welk moment optrad.
Na afloop van het festival trok nog menig koor en kwartet naar de gezamenlijke
Afterglow in het Golden Tulip Hotel Central.
Na de afterglow heeft een deel van de zangers deelgenomen aan een gezamenlijk diner
in het hotel of op eigen gelegenheid elders in de stad.
Alle activiteiten van deze dag waren voor het publiek gratis toegankelijk.
Excellent zangfeest
De kwaliteit van de koren en kwartetten, de Brabantse gezelligheid, het uitbundige
publiek, samen zingen, naar elkaar luisteren, met elkaar zangervaringen uitwisselen en
het publiek entertainen stonden borg voor een excellent zangfeest.
Organisatie
Het festival is tot stand gekomen door enthousiaste leden van de werkgroep BOF 2017
(8) en meer dan 40 vrijwilligers.
Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemende koren en kwartetten en de eventpartners (6
binnen podia) al weer uit kijken naar het volgende festival.

(Social) Media
De media hebben veel aandacht geschonken aan het festival;
 het Stadsblad (2x, incl. interview met Jacques de Rijck (vz BOF) en John van der
Sluiszen (secr. BOF), Bossche Omroep (2x) en het Brabants Dagblad (4x, incl.
interview met John van der Sluiszen (secr. BOF)).
Het BD was zowel aanwezig bij het openingsconcert, de Officiële Opening en het
Zaterdagmiddag event.
 lokale / regionale / landelijke (digi) evenementen kalenders: (Evenementen
kalender gemeente ’s-Hertogenbosch, VVV Den Bosch Noordoost Brabant,
Evenementenkalender.nl, Uitzinnig.nl)
 Regionale (digitale / kabel) kranten:
Het Klaverblad, Rosmedia, Beleef
 DTV, lokale zender ’s-Hertogenbosch maakte een korte impressie van het
vrijdagavond concert.
 Omroep Brabant heeft van de het zaterdagmiddag event opnames gemaakt en
een interview met Jacques de Rijck (vz BOF) voor het televisieprogramma
Zinderend Zuiden.
 APP Den Bosch Cityinformation
Naast de website en facebook is voor het festival ook een persoonlijke pagina geopend
bij Cultuurdenbosch.
Dankwoord
Graag een woord van dank aan alle deelnemers, eventpartners, sponsoren, vrijwilligers
en iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan dit fantastisch
festival; chapeau!
11e Barbershop Festival 2019
Op 27 en 28 september 2019 wordt voor de 11e keer het festival georganiseerd.
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