Persbericht

verslaggeving LENTECONCERT, 18 maart 2017

Voorthuizen Zaterdagavond heeft muziekvereniging Crescendo een uitverkocht lenteconcert
gegeven. Veel ouders van o.a. het klasse(n)orkest maakten voor het eerst kennis met deze vorm van
muziekbeoefening door hun eigen kinderen. Het klasse(n)orkest van groep 6 van de KWS genieten
van een buitenschoolse muziekopleiding bij Crescendo. Samen met TactMuziek laat Crescendo een
30-tal scholieren kennis maken met verschillende blaas- en slagwerkinstrumenten. Het entousiasme
en nodige spanning was van de gezichten af te lezen. Moedig en onder vakkundige leiding hebben ze
een aantal eenvoudige werken laten horen. Zo hoorde men o.a. Muziek of instrumenten, Muziek is
Cool en The Wheels of the Bus. Ook het Opleidingsorkest van Crescendo leverde hierin een
belangrijke bijdrage. Eppie Fokkema, oud-wethouder van Barneveld, leidde het publiek doorspekt
met allerlei muzikale wetenswaardigheden de hele avond door het programma. Voor het optreden
van het OCV en klasse(n) orkest startte het fanfareorkest o.l.v. Arno Groeneveld met de pittige mars
Army of the Nile. Hierna het goed gebrachte melodieuze The Gift of Music die de opmaat was naar
het verplichte concourswerk Symphonic Variations van Jacob de Haan. Dit indrukwekkende werk
werd vol overgave gespeeld en het fanfareorkest beleefde hiermee haar première. Een staande
ovatie was de reactie van het publiek.
Na de pauze ging het fanfareorkest verder met de stevige circusmars L’Entracte van Jan Bosveld.
Crescendo vervolgde met nog een flink aantal vlotte muziekwerken waaronder A Tribute to Lionel
waarin Caj Donkervoort op vibrafoon een lyrische- maar ook moeilijk solistisch hoofdrol had. In Faith
was de solo weggelegd voor Anouk Lozeman op alt-saxofoon. Kortom het fanfareorkest heeft zich
deze avond er beslist niet gemakkelijk van afgemaakt. Ruurd Pit kreeg een oorkonde uitgereikt als
ere-lid van de vereniging. Van Dik Pater is, op gepaste wijze, na 43 jaar afscheid genomen als
penningmeester. Wilco Hamstra kreeg een oorkonde met speld uitgereikt voor zijn 25 jarig jubleum
als spelend lid bij de KNMO- verenigingen.
Gezamenlijk was er o.a. een toegift met Steandy Beat. Crescendo steeg naar grote hoogte!
De compilatie-video geeft een impressie weer van de fantastische avond. En dit wordt nog eens
onderstreept door de talloze foto’s van fotograaf Bram van den Heuvel.

