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• Hans van den Heuwl en Evert nn den Broek (rwrts) • .,Klein beginnen is fijn, moorw1 hopen uiteindelijk op zo'n twintig leden." 

'Samen muziek maken, 
geeft een geluksgevoer 

Muziekliefhebbers die 
graag met meer vrijheid 
een instrument willen 
bespelen, zijn welkom bij 
een nieuw streekorkest. 
Bij Muziekvereniging 
Crescendo in 
Voorthuizen is het idee 
ontstaan voor 'Oud of the 
box'. Dat wordt een 
orkest met zo min 
mogelijk kaders. ,,De 
leden mogen het 
helemaal zelf invullen." 

Simon Haverschmidt 
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Crescendo Voorthuizen start nieuw 
laagdrempelig streekorkest 

aterloo' van 
ABBA. uitge· 
voerdineen 

Amadeus Mozart-jasje. Deze verrassende 
combinatie kan zomaar op het repertoire 
komen van het nieuwe streekorkest. Het 
repertoire wordt namelijk breed ingezeL 
en mag door de orkestleden zelf worden 
bepaald. Luchtige muziek. speelplezier 
en gezelligheid. Dat zijn de belangrijkste 
uitgangspunten van 'Oud of the box'. Bij tien 
aanmeldingen zou het streekorkest medio 
januari al bij elkaar kunnen komen. En wie 
weet groeit het uit tot eeri orkest van twintig 
leden. afkomstig uit de hele regio 'Vallei en 
Veluwe·. 

"Mensen die nog een instrument hebben 
liggen en het graag weer eens zouden willen 
bespelen: meld je aanr De oproep komt 
van Voorthuizenaren Evert van den Broek 
en Hans van den Heuvel, recht vanuit hun 
muziekhart. Lett~jk en figuurliJ'k. want ze 
zijn lid van Muziekvereniging Crescendo 
in Voorthuizen. En het onderkomen aan de 
Van den Berglaan heet immers 'Het Muziek
hart van Voorthuizen'. Bovendien zien de 
muziekliefhebbers graag dat zoveel mogelijk 
mensen bun passie voor muziek tot uiting 
kunnen laten komen. 

MOOIE NIIINNIIINGIN Van den Heuvel. 
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erelid van de vereniging, vertelt "Muziek. 
dat is emotie. Het maakt altijd iets los bij 
mensen. Vrijwel iedereen heeft wel mooie 
herinneringen aan muziek. In de 115 jaar 
dat Crescendo nu bestaat Is misschien half 
Voorthuizen wel Ud geweest. Zij hebben 
in al die jaren voor veel saamhorigheid en 
gezelligheid gezorgd. Samen muziek maken. 
dat geeft een geluksgevoel." 

'' Er zijn genoeg mensen die 
graag samen muziek willen 
maken, maar het gevoel 
hebben dat ze die inzet niet 
kunnen of willen leveren 

Meespelen in het Opleidingsorkest en 
Fanfare-orkest dat vraagt wel om een 
bepaalde mate van inzet. .. Er wordt hier. 
maar ook in orkesten in de regio, best op 
niveau gespeeld", weet Voorthuizenaar Van 
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'' Leeftijd speelt geen rol. 
Het belangrijkste is de intentie 
om eens in de veertien dagen 
muziek met elkaar te maken, 
vanuit plezier, passie en 
nieuwsgierigheid 

den Broek. Hij speelt zelf eufonium in het 
Fanfare-orkest en is daarnaast verbonden 
aan het orkest van Defensie in Vught Hij 
legt uit: • .Er zijn genoeg mensen die graag 
samen muziek willen maken, maar die het 
gevoel hebben dal ze die inzet niet kunnen 
of willen leveren" Niveau kan daarbij een 
rol spelen ... Maar voor sommigen is het ook 
een drempel om zich te verbinden aan een 
muziekvereniging, vanwege 'verplichtingen'. 
Denk bijvoorbtt)d aan optredens, en het 
meedoen aan concoursen." 
En juist voor die mensen hebben de twee 
nu het initiatief genomen voor een nieuw 
streekorkest Meedoen aan 'Oud ol the box' 
is laagdrempeliger. zo is de insteek. Dat zit ·m 
in het niveau, maar ook in de verwachtingen 
die aan de leden worden gesteld. Het 01\est 
is daarmee een aanvulling op bestaande Ot· 
kesten in de regio. aldus de initiatiefnemers. 

PASSIE IN NIEUWSGIIIIGHEID Dat 'oud' be
doelen ze vooral met een knipoog ... We den
ken aan actieve volwassenen Bi~d 
mensen die nu zien hoeveel plezier de (ic!"emj 
kinderen beleven aan muziek maken, en 
dat zelf ook wel weer zouden willen.• Maar. 
benadrukken ze: .. Leeftijd speelt geen rol 
Het belangrijkste is de intentie om eens in de 
veertien dagen muziek met elkaar te maken, 
vanuit plezier, passie en nieuwsgierigheid. 
Noten kunnen lezen. is wel handig." 
Buiten de kaders denken. is daarbij leidend. 
Zelfs de naam van bèt streekorkest kan nog 
veranderd worden. als de nieuwe leden een 
beter idee hebben Hoe gaat het repertoi-
re eruit zien. en boe worden de repetities 
ingevuld? Is er behoefte aan optredens, en 
zo ja, in welke mate en op wat voor manier? 
Dat mogen de leden helemaal zelf bepalen 
. .Alles ligt nog open", vat Van den Heuvel 
samen 

FILMMUZIIII De twee gangmakers geven 
diverse suggesties voor het repertoire. Van 
filmmuziek. musicalnummers en ABBA-me
gahits. tot aan stukken van Tsjaikovski, 
Mozart wals- en marsmuziek. Qua samen· 
stelling van liet orkesL wordt er in eerste 
instantie gedacht aan blazers, strijkers, 
slagwerkers en bassisten .. .Maar als er 
eep ac:cordeonist gitarist zanger, harpist 
of1keyboardspeler aan boord wil graag 
zelfs." In principe nemen de leden zelf hun 
instrumenten mee. Slagwerkers kunnen 
eventueel gebruikmaken van de faciliteiten 
van Crescendo. 
Bij tien aanmeldingen kan de eerste repetitie 
starten . .,Klein beginnen is fijn. maar we 
hopen uiteindelijk op zo'n twintig leden." 
:Van den Broek en Van den Heuvel zullen 
in het begin de repetities in goede banen 
leiden. Maar het is de bedoeling dal het 
orkest steeds meer zelfsturend wordt. onder 
leiding van de dirigent De trompetdocente 
van Crescendo heeft al interesse getoond in 
die vacature. 
Van den Heuvel: .. Als we ervoor kunnen zor
gen dat een ·aantal mensen opnieuw plezier 
krijgt in het maken van muziek. dan is dit 
orkest al geslaagd." 
Muziekliefhebbers uit de wijde regio rond 
Voorthuizen en Barneveld kunnen zich 
aanmelden. De kosten zijn 10 euro per les. 
inclusief koffie of thee. Aanmelden kan 
met een e-mail aan streekorkest@crescen
do-voorthuizen.nl, onder vermelding van 
'streekorkest Oud of the Box·. - j 
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