Beste vrienden van het Gipsy festival,
Het is even geleden dat jullie nieuws mochten ontvangen van jullie geliefde festival.
Wellicht hebben jullie berichten gelezen in de krant, of opgevangen in de wandelgangen.
Dit schrijven is om jullie weer volledig op de hoogte te brengen van de stand van zaken
en de actuele ontwikkelingen.
Bijna een jaar geleden, mei 2016, vond de 20e editie van het Internationale Gipsyfestival
plaats. Een bijzondere editie, omdat het een lustrumviering was, terwijl het tegelijkertijd de
eerste editie was sinds het overlijden van Albert Siebelink, initiatiefnemer, organisator en
inspirator. Bovendien op een nieuwe, éénmalige locatie: de kerktuin van de (Heuvelse)
St. Jozefkerk én met een nieuw, jong programma in 013!
Een editie waar we met trots en genoegen op terug kijken.
Na dit festival stonden bestuur Alfa en medewerkers van het festival (‘Alberts Angels’)
voor een aantal keuzes en beslissingen, die samengevat kunnen worden als: hoe verder?
Na rijp beraad is Alfa tot de conclusie gekomen dat het voor deze stichting tijd was
zichzelf op te heffen, een nieuwe tijd dient aan en daarbij hoort een nieuwe organisatie,
een nieuw bestuur.
Inmiddels heeft zich dat gevormd, de naam zal jullie aanspreken: Vrienden van het
Gipsyfestival!
Door de organisatorische veranderingen doen zich enkele praktische zaken voor, die het
ons niet mogelijk maken dit jaar een festival neer te zitten zoals jullie van ons gewend
zijn.
Wat doen we wel? Op de eerste plaats wordt er hard nagedacht over hoe het
Gipsyfestival zichzelf kan vernieuwen, we willen graag jong en fris oud worden! We willen
jullie van harte uitnodigen hierover mee te denken en het ons te laten weten wanneer het
nieuwe, andere, creatieve, of gewoon leuke ideeen zijn!
Ondertussen worden er allerlei andere nieuwe activiteiten ontwikkeld, te denken valt aan
een jongerenorkest, educatieprojecten en een heuse gipsy-opera.
Eind mei willen we “Het Kleine Alternatief” (voorlopige werktitel) presenteren, waarbij we
iedereen kennis laten maken met verschillende culturele uitingen, als een soort mozaïek
van kleine stukjes festival, een proeverij van wat het Gipsyfestival wil zijn.
Er wordt momenteel aan een nieuwe website gewerkt, die mee zal groeien, parallel aan
de ontwikkelingen en activiteiten. Onze website is daarom nu nog maagdelijk wit, maar
zal in de toekomst kleurrijk en levendig zal worden!
Kom snel eens langs op www.gipsyfestival.nl en natuurlijk op onze facebookpagina.
De mooie vriendschap die heeft bestaan tussen jullie allen en het Gipsyfestival willen wij
als nieuwe stichting “Vrienden van het Gipsyfestival” graag voortzetten. We hopen dat
jullie daar ook zo over denken en dat wij mogen blijven rekenen op jullie belangstelling,
vriendschap en bijdragen.
Tot snel wederhoren,
De Vrienden van het Gipsyfestival.

