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Blaast de Bazuin pakt fiks uit
GEWIKT & GEWOGEN

URETERP Vier jaar geleden wist
Blaast de Bazuin al eens het Gou-
den Spiker Festival (GSF) naar
haar hand te zetten.

Onder leiding van Paulus de Jong
herhaalde de brassband het kunstje
dit weekeinde in een hogere divi-
sie. De brassband uit Oude/Nieuwe
Bildtdijk steeg in het avondpro-
gramma van de derde divisie bo-
ven zichzelf uit en pakte in een
veld van negen concurrenten bijna
alle prijzen.

Het prachtige verplichte Tamesi-
de Ouverture was de band vanuit
de fraaie openingsakkoorden op
het lijf geschreven. Naast de bokaal
voor het beste verplichte werk ging
de band naar huis met een tweede
plaats voor cornetsolist Johan
Leistra en de gouden spiker voor
het beste totaalprogramma.

Brassband Opsterland maakt
muzikaal sprongen vooruit en
prolongeerde haar tweede plaats op

beide bandonderdelen met Looft
den Heer Wirdum netjes op plaats
drie.

In het middagprogramma met
zeven deelnemers deed Bernlef
Noardburgum verrassend de groot-
ste greep uit de prijzenpot. Zowel
op het verplichte Petite Suite de
Ballet van Eric Ball als op het to-
taalbeeld pakten de musici van
Theun van Leijen in de vierde divi-
sie het goud.

Crescendo Workum ging met
een forsere aanpak van Ball’s klas-
sieker met het zilver aan de haal.
De Bazuin Donkerbroek nam risi-
co’s en kwam met een gedurfde,
lichtvoetige interpretatie helaas
naast het podium terecht. Wel ging
de band onder leiding van de fleg-
matieke Sijtze van der Hoek op
voor de solistenprijs. Bugelspeel-
ster Alida Oldersma wist met haar
mooie timbre in I don’t know how
to love him terecht de jury te over-
tuigen van haar kwaliteiten.

Op de vrijdagavond was het
B-orkest van Pro-Rege Heerenveen
net als vorig jaar heer en meester
in de vijfde divisie. Onder leiding
van Martine Reijenga zette de
jeugd zowel het verplichte Susato
Variations van Jan de Haan als het
totaalprogramma op haar naam.

De solistenprijs ging naar het
cornetkwartet van Eenhoornbrass
uit Beetgumermolen en omstre-
ken.

In de festivaldivisie met elf geva-
rieerde ensembles wist De Oerband
uit Ureterp de overwinning te
pakken. De zestien jonge muzikan-
ten van Trienke Gietema-De Vries
lieten de samenspeelgroep uit
Gerkesklooster en Jong SDG Rinsu-
mageest achter zich.

De staande ovatieprijs ging naar
Hilde Hoekstra van Reboelje Don-
kerbroek. Het Gouden Spikerfesti-
val beleefde dit jaar de 22-ste editie.val beleefde dit jaar de 22-ste editie.
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