
 
Zesde succesvolle editie van het openluchtconcert Groevenbeek 
Klassiek 
 
6e editie: zeer succesvol: mooi weer en bijna 5000 bezoekers 
Op vrijdag 30 augustus heeft voor de 6e achtereenvolgende keer weer een zeer succesvol 
openluchtconcert plaatsgevonden bij het Landhuis Oud Groevenbeek. Ook nu was het programma 
weer veelzijdig en het publiek heeft er weer van genoten, zo bleek uit de vele reactie na afloop van 
het concert en het langdurig applaus. Het concert werd weer afgesloten met het spelen en zingen 
van Land of hope and Glorie.  
En ook dit jaar verliep het concert zonder incidenten. De organisatie was, in samenwerking met vele 
vrijwilligers, verkeersregelaars, boa’s, brandweer, EHBO en veiligheidsmensen en veiligheidsbedrijf 
Rosec, weer op een professionele manier uitgevoerd. 
 
Laagdrempelig programma 
Het programma was dit jaar weer met zorg samengesteld voor een breed publiek, met stukken van 
componisten als Beethoven, Ravel, Dvorák en Haydn. Vanaf 20:15 uur nam het Holland Symfonie 
Orkest, onder leiding van Wim van Herk, bezoekers mee op een muzikale reis, bijgestaan door de 
solisten Lestari Scholtens (piano), Bob van der Ent (viool) en Marten Smeding (tenor). Het gratis 
concert werd weer een prachtige afsluiting van de zomervakantie.  
 
Samenspel geluid en sfeerverlichting  
Het geluid van het orkest en de solisten was heel professioneel en knap geregisseerd. Het was, door 
slimme plaatsing van verschillende geluidsboxen over het gehele terrein, over het gehele 
buitenterrein qua niveau overal gelijk en binnen de gemeentelijke geluidsnormen.  
En door een combinatie met een prachtig een sfeervolle verlichting van het orkest, het podium, het 
landhuis en delen van de natuurlijke omgeving, waar het publiek zat, was het een prachtig en mooi 
feeëriek schouwspel.   
 
Partners 
Ook dit concert kon weer gratis aan het publiek worden aangeboden, dankzij de partnerbijdragen 
van vele bedrijven in natura en in geld. Maar ook dankzij de subsidieondersteuning van de 
gemeenten Putten en Ermelo en de vrijwillige giften van vele bezoekers hebben nadrukkelijk 
bijgedragen aan de realisatie van dit festijn.   
 
Geen kinderprogramma 
In tegenstelling tot de voorgaande jaren, kon in de middag geen speciaal programma voor de 
kinderen van de basisscholen uit Ermelo en Putten plaatsvinden. Dit in verband met de late 
vakantieperiode van de basisscholen in deze twee plaatsen. Volgend jaar hoopt de stichting ‘gewoon 
weer een kinderprogramma te organiseren.’ 
 
Ongedwongen sfeer en duizenden bezoekers 
Duizenden (klap)stoelen, zelf meegebrachte drankjes en versnaperingen, prachtige verlichting, 
professionele musici én een enthousiast publiek van verschillende leeftijden: dat is Groevenbeek al 
jaren, en ook weer in 2019.  

 


