
 

 

 

Crescendo valt in de prijzen met ‘De Bunckmansage’  

 

VOORTHUIZEN / SURHUISTERVEEN | Afgelopen zaterdag is het fanfareorkest 

van Crescendo Voorthuizen naar het hoge noorden afgereisd om daar ‘het 

dorpsverhaal van Voorthuizen’ te laten horen. Het orkest was daarbij in de B-

klasse de winnaar van het Survento Fanfare Festival. 

 

Na een aantal maanden van voorbereiding nam Crescendo afgelopen zaterdag deel 

aan het Survento Fanfare Festival in Surhuisterveen. Niet zomaar een festival, maar 

een entertainment festival, waar het orkest naast haar muzikale prestatie ook werd 

beoordeeld op haar entertainmentgehalte.  

 

Het orkest, onder leiding van dirigent Vincent Verhage, besloot het oude 

‘dorpsverhaal van Voorthuizen’ te laten horen, maar dan in een nieuw, muzikaal 

jasje. ‘De Bunckmansage’ werd door de Voorthuizense dorpsdichter Brigitte Veltman 

herschreven en tijdens het optreden op spectaculaire wijze verteld door Anneke 

Doest. Het verhaal ging over de reus “De Bunckman” en een violist. Het 

fanfareorkest mengde haar muzikale klanken met solo-violiste Milou Kaspers, die in 

dit verhaal niet kon ontbreken. ‘’Het was een ontzettend leuke ervaring om naast de 

(blad)muziek ook met de entertainment en presentatie bezig te zijn. Je merkt echt 

dat het elkaar aanvult en zorgt voor het totaalplaatje’’, aldus één van de leden.  

 

Het optreden viel ook bij de jury in goede smaak. Het fanfareorkest werd bekroond 

als winnaar van de B-groep en ging met een mooie 1e prijs weer richting 

Voorthuizen. ‘’Een mooi verhaal werd vertolkt door een fijn orkest’ aldus de jury die 

het orkest toejuichde dit verhaal vaker uit te voeren. De vereniging is voornemens dit 

advies op te volgen en het verhaal in Voorthuizen ook uit te voeren.  

 

Voor verdere belangstelling van Muziekvereniging Crescendo kunt u een kijkje 

nemen op https://crescendo-voorthuizen.nl/ . Het eerst volgende optreden is “A 

Christmas Celebration” op zaterdag 10 december a.s. in Ontmoetingscentrum De 

Eng in Voorthuizen. 
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