
Blaast de Bazuin wint 

Gouden Spikerfestival 

Plaats Gereformeerde Kerk Bakkeveen 

veen Gebeurtenis Gouden Spikerfestival 
val voor brassband en fanfare Deelname 

name 16 fanfares 12 brassbands Jury 
Bernhard van der Wal Marten Miedema 

ma Marten van der Wal Jappie Kuipers 
Rieks van der Velde Dirk Lautenbach 
en Erik Janssen Belangstelling 

vrijdagen 

en zaterdagavond vol overdag 
wisselend 

lend 

BAKKEVEEN - Blaast de 

Bazuin uit Oude en Nieuwe 
Bildtdijk rekende op het jaarlijkse 

lijkse Gouden Spikerfestival af 

met een slechtere periode In de 

eerste afdeling brassband 
versloegen 

sloegen de muzikanten van Piet 

Visser hun acht concurrenten 
Titelverdediger Apollo uit Grou 
wist zich ditmaal niet bij de 

prijswinnaars 

winnaars te spelen 

Evenals vorig jaar was het 

onderlinge verschil groot De 

deelnemers uit Driesum 
terswoude Blija en Grou hebben 

ben op papier de beste kwaliteiten 

ten maar vielen niet in de prijzen 

zen Alleen Blija wist de zilveren 

spiker voor het verplichte werk 

’Lee 
Fair’ 

te bemachtigen 

Het totaalprogramma bracht de 
orkesten uit het rijtje favorieten 

geen geluk Deze categorie 

speelt toch vaak te moeilijke 

muziek waardoor de extra kwaliteit 

liteit wordt weggestreept door 
problemen in de uitvoering 
Ook is van onderop de aanvoer 

van kwalitatief betere orkesten 

op gang gekomen Deelnemers 
uit bijvoorbeeld Buitenpost en 

Noardburgum zijn druk bezig 
om zich een plaats bij de besten 

uit de vierde divisie te verove- 

De jury liet de meer beheerste 
en binnen de kwaliteiten spelende 

de Menaem en Buitenpost met 

de prijzen pronken op het 

totaalprogramma Het orkest 

uit Oude bleek 

echter nog een maatje te groot 

De solistenprijs en de bokaal 

voor de uitvoering van het beste 

verplichte werk gingen eveneens 

eens naar Blaast de Bazuin 

Op 
donderdagen en vrijdagavond 

werd het programma voor fanfares 

res afgewerkt Melodia uit Ee 

wist volgens de jury het meest 

evenwichtige programma te 

brengen met vlak daarachter 

Hallelujah van Burgum In de 

klassering van verplichte composities 

posities waren de rollen omgedraaid 

draaid 

ALE NICOLAI 

Uitslag brassband en fanfare 1 e afdeling 
brassband - Totaalprogramma 1 Blaast 
de Bazuin (Oude Piet 

Visser 2 Hallelujah (Menaem Gaste 
Hylkema 3 Concordia (Buitenpost 
Jochem Hoekstra Verplicht werk 1 

Oude 2 Blija 3 

Menaem Solistenprijs Johan Leistra 
(cornet 2e afdeling brassband 

- Totaalprogramma 

programma l Heideblomke (Harkema 

ma Willem van Kooi 2 Pro Rege-B 
(Heerenveen Thijs Oud 3 Prijst den 
Heer (Blija Bonne Ulstra Verplicht 
werk 1 Blija 2 Harkema 3 De Tike 
Solistenprijs Durk Brouwer (flugel Ie 

afdeling fanfare 
- Totaalprogramma 1 

Melodia Oranje (Ee Jan Brouwer 2 

Hallelujah (Burgum Andries Kramer 
3 Concordia (Gaastmeer Roelof Bakker 

ker Verplicht werk Burgum 2 Ee 3 

Gaastmeer Solistenprijs Lineke Heins 
en Cornelis de Roos op euphonium 2e 

afdeling fanfare 
- Totaalprogramma 1 

Oranje-B (Dokkum Gerben Dijkstra 
2 Crescendo (Idskenhuizen Christina 

van der Bijl 3 Concordia (Sexbierum 
Dirk van Dijk Verplicht werk 1 

Dokkum 

kum 2 Deinum 3 

Idskenhuizen Solistenprijs Wim van 

der Meer (trombone 


