2018: wat een geweldig jaar voor Koor Bravour!
Bravour valt weer in de prijzen…
Traditiegetrouw vindt op de laatste zaterdag in september het shantyfestival in Wijk bij Duurstede plaats. Dit
jaar met als thema Wijk en Buursteden. Er waren 12 koren uit de omgeving van Wijk uitgenodigd en naast de
‘Wijkse Zuidwester’, uitgereikt door een vakjury, kon er ook de ‘Rabobank publieksprijs 2018’ gewonnen
worden.
Het waren ideale omstandigheden voor een dergelijk festival zoals mooi weer, een gezellige binnenstad en veel
enthousiast publiek. Het festival was ook deze keer wederom uitstekend georganiseerd.
De Wijkse zuidwester
De zuidwester beschermt zeelieden tegen wind, neerslag, opspattend zeewater en kou. Om deze eigenschappen is de
zuidwester gekozen als prijs voor het Shantyfestival Rijn en Lek. De Wijkse zuidwester is ontworpen door Nelleke Lengkeek
en werd uitgereikt aan het shantykoor dat volgens de jury de beste performance heeft gegeven. Criteria zijn
hierbij: Zang, muzikaliteit, muziekkeuze en uitvoering.
Publieksprijs
Jaarlijks stelt de Rabobank Rijn en Heuvelrug ook een publieksprijs beschikbaar. Een zeskoppige jury beoordeelt de koren
met name op hun interactie met het publiek.

De publieksjury vond de keuze voor de 1e prijs een lastige, zij waren het er vijf minuten voor de uitreiking pas
met elkaar eens over de winnaar van deze felbegeerde prachtige prijs: Koor Bravour.
De vakjury had er blijkbaar minder moeite mee, voor hen was er één koor duidelijk beter dan de overige
deelnemers en zij vonden dat Koor Bravour de Wijkse zuidwester verdiende.
Koor Bravour nam beide prijzen met trots in ontvangst en dit was de eerste keer in 16 jaar dat beide prijzen aan
dezelfde deelnemer werden uitgereikt.
Voor Bravour betekent deelnemen aan festivals vooral veel plezier voor de eigen leden en het publiek. Als
deelname dan ook nog wordt gewaardeerd en beloond met prachtige prijzen is dat een extra stimulans om te
blijven verbeteren en vernieuwen.
In februari dit jaar werd Koor Bravour tijdens het Nederlands Koorfestival (NKF) als “beste koor van de
provincie Utrecht” uitgeroepen en in augustus behaalden zij de eerste prijs tijdens “De Veluwe zingt Shanty” in
Nunspeet. Met deze prachtige prijzen uit Wijk bij Duurstede erbij wordt het misschien wel tijd voor een grotere
prijzenkast.
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