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Oranje Minnertsga met primeur
festivalkampioen op Schier
ALE NICOLAI

festivalkam

Fanfare Oranje uit Minnertsga be-
haalde zaterdag onder leiding van
Jouke Hoekstra met 90 punten de
hoogste dagscore en de hoofdprijs
op het 56ste muziek- en zangfestival
van Schiermonnikoog. Het werk ‘Ce-
lebrations’ van Marco Pütz werd spe-
ciaal voor Oranje en het veertigjarig
dirigentschap van Hoekstra geschre-
ven. Het beleefde zijn wereldpremi-
ère in een afgeladen cultureel ont-
moetingscentrum.

In de gecombineerde divisie 1 en 3
werd Concordia Wjelsryp (dirigent

SCHIERMONNIKOOG - Tussen 28
korpsen maakte Oranje Minnerts-
ga grote indruk op Schiermonnik-
oog.

Sjoerd de Boer) met het programma-
tische ‘Pilatus: Mountain of Dra-
gons’ keurig tweede met 87,5 pun-
ten. Brassband Excelsior Feanwâld-
sterwâl legde beslag op het brons.

In de vierde divisie pakte Bernlef
Noardburgum met vier deelnemers
overtuigend de hoogste eer met 88
punten voor ‘Broken Sword’ van Ke-
vin Houben. Met het verhaal van de
ceremoniële zwaarden in de Tower
of London liet het brassband Excelsi-
or Driezum/Wâlterswâld achter
zich.

Van de vijftien orkesten in de vijf-
de divisie wisten de 50 muzikanten
van de gelegenheidscombinatie
Crescendo Hijum/Finkum en Excel-
sior Oudebildtzijl de beste indruk
achter te laten bij de juryleden Bien-
ze IJlstra en Siemen Hoekstra. Met 87

kampioen op S
punten en drie gezamenlijke repeti-
ties bleven Wim Dijkstra en de zijnen
het jeugdharmonieorkest van Cres-
cendo-B uit Drachten een halve punt
voor. De jeugd van de brassbengels
uit Ternaard nestelden zich ook weer
op een halve punt meteen achter de
Drachtster musici van Gatze Ver-
beek.

Bij de 22 koren was weinig Fries
succes te bespeuren. Slechts zes ko-
ren uit Friesland hadden zich aange-
meld. De Groninger koren gingen
deze editie met alle prijzen aan de
haal.

Juryleden Gerben van der Veen en
Jan Blanksma beloonden vrouwen-
koor Kielzorg uit Hoogezand Sappe-
meer met de beste prestatie van de
dag.
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