
Grou en Burgum winnaars Gouden Spiker 

Plaats Gereformeerde .kerk ’De Mande’ 
de’ Bakkeyeen Gebeurtenis Derde 
Gouden Spikerfestival voor fanfare en 
brassband Deelname 33 orkesten naast 
de prijswinnaars deelname uit Ryptsjerk 

tsjerk Drachten Rottevalle Blija Suawoude 

woude Kollumerzwaag De Tike Buren 
(Ameland Britsum Ternaard Oppenhuizen 

huizen Donkerbroek Wanswerd 
Menaldum Rinsumageest Driesum 
Wouterswoude en Tzum Juryleden 

Bernhard van der Wal Marten van der 
Wal Durk Lautenbach Jappie Kuipers 
Sjoerd de Boer Rieks van der Velde en 

Klaas van der Woude Bijzonderheid 

Radio-opname voor programma ’Muzyk 
maskelyn’ 

van Omrop Fryslün Belangstelling 

stelling totaal omstreeks 500 personen 

BAKKEVEEN - Eindelijk 

winst voor Apollo Voor de 

brassband uit Grou lagen de 

kaarten op het Gouden Spiker 

Festival voor fanfare en brassband 

band aanmerkelijk beter voor 

dan in 1997 Een energiek en 

knap optreden bracht de 

Grousters de felbegeerde winst 

De deelname van slechts acht 

fanfares zaterdag ,stak schril af 

tegen het aantal brassbands dat 
waren er 25 Burgum bleek in de 

eerste afdeling over de beste 

papieren te beschikken Bij het 

verplichte werk ging de overwinning 

winning op het totaalprogramma 

ma naar Ee met onder meer 
’Imperatrix’ 

en 
’Arsenal’ 

De zaterdag stond in het teken 

van de brassband Vanaf acht 

uur ’s ochtens tot laat in de 

avond streden de koperorkesten 
om de gouden zilveren en bron- 

bronzen 

zen spikers In de tweede afdeling 

ling ontstond een spannende 
strijd tussen Noardburgum en 

Heerenveen Pro Rege-B van 

Heerenveen maakte indruk met 
een volwassen programma Bij 
de verplichte compositie kreeg 
de band in ieder geval alle krediet 

diet van de juryleden Jappie 

Kuipers en Durk Lautenbach 

Toch ging de totaalzege enigs- 

enigszins 

zins verrassend naar Noardburgum 

gum dat met de mars ’The cossack’ 

sack’ 
het lieflijke 

’Berceuse’ 
en 

het flitsende ’Born 
free’ 

een 

afwisselend repertoire had ingestudeerd 

studeerd Op Rottevalle na vielen 

len alle deelnemers van vóór 

tien uur in de prijzen 

Met veertien wedstrijdgangers 
was afdeling ØØn het best bezet 

De onderlinge verschillen bleken 

ken groot Volgens jurylid Klaas 
van der Woude viel bij de 

individuele 

duele optredens eveneens veel 

niveauverschil te constateren 

Een aantal bands speelt (te 

moeilijke muziek en het verplichte 

plichte werk ’Music for a 
festival’ 

val’ 
kon door menigeen niet 

waargemaakt worden 

Grou had er de minste moeite 

mee In correct allegrotempo 
startte men fris en dynamisch 
Af en toe forceerde de band zich 

enigszins maar de concurrentie 

had het nakijken De band met 

Gerton Rauw aan het roer opende 

de trouwens niet sterk met de 

pittige mars ’The 
Nybbs’ 

Maar 
de goedmaker kwam met het 

adembenemende ’Crimond’ 

Ook het afsluitende ’Symphony 
no 

9’ 
viel bij de juryleden Klaas 

van der Woude en Rieks van der 
Velde uitstekend in de smaak 

Het kon niet op want Folkert 

Kuipers van Grou ging met de 

solistenbokaal naar huis De 

jury zag tijdens het winnende 

’Swiss 
Air’ 

trouwens reparatiewerkzaamheden 

werkzaamheden aan de esbas 

door de vingers De onfortuinlijke 

lijke Kuipers moest tweemaal 

een vallende stembuis op z’n 

plaats terugduwen 

ALE NICOLAI 
Uitslagen 2e afdeling fanfare 

Totaalprogramma 

programma 1 Euphonia (Engwierum 
o Piet Groeneveld 2 De Bazuin-B 

(Berlikum o Gatse Hylkema 3 

Concordia (Sexbierum o Dirk van 

Dijk Verplicht werk (’Firebrook prelu- 

prelude’ 

de’ 
van James Curnow 1 Engwierum 

2 Berlikum 3 Sexbierum Solistenprijs 
Freerk Tuinenga op drums (Berlikum 
Uitslagen Ie afdeling fanfare 

Totaalprogramma 

gramma 1 Hallelujah (Burgum o 

Gatse Hylkema 2 Melodia (Ee o 

Jan Brouwer 3 Jeduthun (Opeinde 
o Nynke van der Heide Verplicht 
werk (’Music for a 

festival’ 
van Brian 

Connery 1 Ee 2 Burgum 3 Opeinde 
Solistenprijs Anne de Jong op xylofoon 
(Opeinde 2e afdeling brassband 

Totaalprogramma 

taalprogramma 1 Bernlef (Noardburgum 

gum o Hille van Hijum 2 Pro Rege- 

B (Heerenveen o Thijs Oud 3 ’t 

Heideblomke (Harkema o Willem 
van Kooi 4 Da Capo (Drogeham o 

Albert Postma 5 Eendracht (Marrum 
o Oane Bakker Verplicht werk 

("Suite 
symmØtrique’ 

van Jacob de 

Haan 1 Heerenveen 2 Noardburgum 
3 Harkema Solistenprijs Jelmer Tichelaar 

laar op xylofoon (Heerenveen 

Ie afdeling brassband 
Totaalprogramma 

ma 1 Apollo (Grou o Gerton 

Rauw 2 De Bazuin-B (Oentsjerk o 

Guus Tomey 3 Crescendo (Workum 
o Marten Miedema 4 Blaast de 

Bazuin (Oude o 

Piet Visser 5 Immanuel (Eemsmond 
o Geert Bruinsma Verplicht werk 
(’Music for a 

festival’ 
van Alan Fernie 

1 Grou 2 Workurn 3 Oude 
bildtdijk Solistenprijs Folkert Kuipers 

op esbas (Grou 


