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Verslag door de Barneveldse krant

Barneveld en Voorthuizen zorgen samen voor muzikaal feestje
BARNEVELD/VOORTHUIZEN Ruim 400 bezoekers waren zaterdag getuige van het gezamenlijke optreden van
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muziekverenigingen De Harmonie uit Barneveld en Crescendo uit Voorthuizen. Met een speciaal concert in het
transferium bij station Barneveld Noord vierden de muzikanten dat de verenigingen samen 250 jaar bestaan. Van
de ´rivaliteit´ tussen Barneveld en Voorthuizen, waar de voorzitters van de vereniging vooraf grappen over
maakten, was tijdens het concert weinig te merken. De leden maakten er een muzikaal feestje van. Het repertoire
bestond onder meer uit muziek van de musical Kuifje, ‘Hounds of spring’, ‘A winter’s tale’, ‘A little prayer’ en het
bombastische paasstuk ‘Praise Jerusalem’. Het concert betekende de vuurdoop voor Vincent Verhage, de nieuwe
dirigent van Crescendo. De Harmonie stond onder leiding van Jan Gerrit Adema. Meer op pagina 6.

Het transferium zat bomvol.
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‘Concert klon k verrassend goed’

De muzikanten trakteerden het publiek op een gevarieerd concert
BARNEVELD/VOORTHUIZEN

De muziek verenigingen uit Barneveld en
Voorthuizen, De Harmonie en Crescendo,
gaven zaterdag voor een kleine vierhonderd
bezoekers een gezamenlijk concert in het
tussen de beide dorpen gelegen transferium.
De leden van de Harmonie arriveerden
per trein. Voorzitter Sander van Beek kijkt
terug op ,,een unieke belevenis. Het klonk
verrassend goed. Dit is een goede basis voor
samenwerking’’.
Crescendo-voorzitter Gert-Jan van de
Kuilen: ,,Het was superleuk, e en volle bak,
de muziek was mooi en de reacties waren
positief.’’
Doordat het in het transferium wel wat koud was, was het moeilijker om de instr umenten te
stemmen, maar daar was tijdens het concert niets van te merken. Beide verenigingen
speelden drie kwartier. Aan het eind van het optreden overhandigden de
muziekverenigingen elkaar cadeaus. De dirigent van Crescendo, Vincent Verhage, werd
verrast met een Barneveldse kip, terwijl Crescendo op zijn beurt de Voorthuizen-se vlag en
Voorthuizens bier a a n De Harmonie gaf.
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