Aan geadresseerde media
Betreft: deelname Koor Bravour aan: De Veluwe zingt Shanty
Woerden, 5 augustus 2018

Koor Bravour wint voor de tweede keer de 1e prijs
in Nunspeet
Op zaterdag 4 augustus jl. werd in Nunspeet voor de 6e keer een Shantyfestival
georganiseerd door ‘Qua Patet Orbis’- COM (Contact oud- en actief dienende mariniers), met de
naam “De Veluwe zingt Shanty”. Tijdens dit festival zongen er 15 verschillende koren op 5
podia in het gezellige centrum van Nunspeet. Koor Bravour nam voor de tweede keer deel
aan dit festival en er was net als vorig jaar een jury die de koren beoordeelde.
Na afloop van dit bijzonder geslaagde festival werd door de jury de prijswinnaar
bekendgemaakt. De verschillende juryleden waren unaniem over de uitslag, Koor Bravour
verdiende de 1e prijs. Onder leiding van Yolanda Brouwer presenteerde Bravour een
gevarieerd repertoire met mooie verschillen in volume, goede verhouding tussen muzikale
begeleiding en zang, een vrolijke uitstraling en interactie met het publiek.
Koor Bravour vertrok dus wederom uit Nunspeet met twee bekers, één voor de 1e prijs en een grote
wisselbeker die wij volgend jaar uiteraard opnieuw mogen verdedigen.
KOOR BRAVOUR WAAR HET GOED IS, BETER WORDT EN GEZELLIG BLIJFT

Na eerder dit jaar al als “beste koor van de provincie Utrecht” te zijn uitgeroepen heeft Koor Bravour
het opnieuw geflikt om zich als “beste koor” te presenteren tijdens dit mooie festival op de Veluwe!

Bijlagen:
1. Foto 1: Voorzitter Ad de Goey (links) en Willem van Dam tonen de bekers
2. Foto 2: Een trots Koor Bravour poseert met de beide gewonnen bekers.

Als er vragen zijn, schroom niet, neem contact op met één van onderstaande
bestuursleden.
Ad de Goey, voorzitter
André Honders, Public Relations

tel. 06 22 443 881
tel. 06 28 847 996

ad@bravour.nl
andre@bravour.nl
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