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FringeL FestivaL 2019: veel lef getoond!  
 

Op maandag 11 maart j.l. stuurde ik de volgende e-mail: 

“Beste Artiesten van het 7e FringeL FestivaL, wat een voorrecht om voor zulke gedreven en 

getalenteerde ras-muzikanten die jullie stuk voor stuk zijn een festival te mogen organiseren! 

En wat een lef hebben jullie getoond! We zullen nog lang nagenieten. 

Foto’s en filmopnames van jouw act sturen we zodra ze klaar zijn (waarschijnlijk via 

WeTransfer). Kijk eventueel al op DTV bij FringeL FestivaL 2019 voor een paar foto’s  … 

Hartelijk dank voor jullie inbreng (ook voor alle anderen die hebben meegeholpen). 

Vriendelijke Groet, Gijs“ 

Onze zorg dat de vorige editie van dit muziekfeest/netwerk niet te evenaren zou zijn bleek 
ongegrond. Het motto was dit keer: Lef Tonen! Vanaf de gedurfde opening op twee piano’s 
(Luuk Verheijden en Nowel Copelj) via sterpianisten Sander Pereboom en Mirjam 
Schuddebeurs naar leden van het vermaarde Van IJzerlooij Trio met een verrassing voor het 
publiek; door naar de sprankelende vertolking van meezinger ‘Naar buiten’ van Louis Davids 
door Gijs Neplenbroek; gevolgd door de première van “Genot”, het gezongen gedicht van 
Epraïm van IJzerlooij, die ons daarna ook nog trakteerde op een prachtige cello solo; nadat 
Hester van Vugt doorzettingsvermogen op de altsax toonde met songs van o.a. Elton John 
kwam als klap op de vuurpijl de band CRUSH met allemaal eigen werk! Allen vloeiend 
geïntroduceerd door festival presentator Ivo Ketelaar. 
Met enthousiast artiesten en publiek uit heel Nederland onder staande ovatie kunnen we niet 
anders concluderen dan dat hét muziekfeest door en voor mensen met autisme weer op een 
hoger niveau is beland. 
Festival gemist?  
De On Tour versie vindt plaats op zondag 17 november 2019 in het CKE in Eindhoven 
(zelfde artiesten). 
Wil je zelf meedoen? Meld je via info@gleveris.nl aan voor de 8e editie, welke zal 
plaatsvinden op zondag 8 maart 2020: info:  www.gleveris.nl 
 
Gijs Verheijden, bestuursvoorzitter Stichting Gleveris 
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