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KNZV-Heuvelrugfestival 2016 meer dan geslaagd ! 
 
Op zaterdag 22 oktober 2016 hebben we een prachtige zangersdag beleefd in het cultuur- 
en congrescentrum “Antropia” in Driebergen-Rijsenburg. 
In alle opzichten een bijzonder geslaagde dag met ingrediënten als een ontspannen sfeer, 
meer dan 500 zangers bij elkaar, een afwisselend repertoire en veel onderlinge 
ontmoetingen. Een vlekkeloze organisatie, een prachtige ambiance en inzichten van een 
positief kritische muzikaal adviseur maakten het Zangersfestival compleet. 
 
Tien mannenkoren hadden zich gemeld voor de deelname aan de het KNZV-
Heuvelrugfestival. Een prachtig aantal en het geeft nog maar eens aan dat een 
zangersfestival nog steeds goed “in de markt ligt”. De festivalorganisatie was door het 
bestuur van het KNZV Midden Nederland in handen gelegd van het Stichts Mannenkoor.  
Het was perfect geregeld. 
 
Massaal hebben de deelnemende koren gehoor gegeven aan de oproep om de dag vooral 
ook naar elkaar te luisteren en elkaar te ontmoeten. De concertzaal was de hele dag vrijwel 
geheel gevuld en dat spreekt tot de verbeelding. Immers, samen genieten van de 
mannenkoorzang, naar elkaar luisteren en met elkaar in gesprek komen en ervaringen 
uitwisselen, is een belangrijk onderdeel van het zangersfestival. 
 
De door het KNZV ingevlogen muzikaal adviseur, Daniel Rouwkema, vatte positief kritisch de 
repertoirekeuzes en de presentaties van de mannenkoren samen. Niet werden de koren 
getrakteerd op scherpe negatieve beoordelingen, integendeel, juist werden tips en 
handvatten aangereikt over mogelijke verbeterpunten. De uiteenlopende repertoirekeuzes 
met “echte” mannenkoorzang, afgewisseld met moderne arrangementen met soms frivole 
uitspattingen gaven de dag extra glans. 
 
“Vooral dus ook een dag van zang en ontmoeting, dat was de intentie en dat is prima 
geslaagd”, aldus de voorzitter van KNZV Midden Nederland, Adrie Bout, in zijn afsluitend 
woord. “Dank aan alle mensen die zich voor deze dag hebben ingezet, veel dank aan het 
organiserende Stichts Mannenkoor. Wat Midden Nederland betreft gaan we verder op dit 
spoor en staat er een nieuw festival in de tweede helft van 2017 op de planning”. 
 

           

           
                                                                                                                

      

   
   
   
   

      


