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Harmonie
Sneek wint
Gouden Spiker
LINEKE KUIPER

URETERP – CMV Harmonie uit
Sneek mocht zaterdag op het
Gouden Spiker festival in Ure-
terp in de derde divisie de Gou-
den Spiker in ontvangst nemen.

De fanfare onder leiding van diri-
gent Piet Visser ontving daar-
naast de eerste prijs voor de uit-
voering van het verplichte werk
‘Kwelgeest’ van Rob Goorhuis.
Elske van der Kooi (bugel) en Wie-
ger van der Kooi (trombone) wis-
ten met een fraai optreden van
‘The wind beneath my wings’ de
jury te overtuigen en wonnen de
solistenprijs.

Voor zo’n 250 bezoekers kwa-
men zaterdag de vijfde, vierde en
derde divisie in actie op het Gou-
den Spiker Festival. Wethouder
Rob Jonkman van Opsterland
kwam naar De Wier om de prijs
uit te reiken. De jurering was in
handen van Marten van der Wal
en Jan Schoonhoven.

Dirigente Jeanette Valkema
viel in de vierde divisie met maar
liefst twee fanfares dik in de prij-
zen. Melodia uit Wijckel kon gefe-
liciteerd worden met winst van

de Brûnzen Spiker en Eensge-
zindheid uit Tjerkwerd met de
Sulveren Spiker. De fanfares wis-
ten zich met name door de melo-
dische en muzikale opvatting te
onderscheiden. Ere zij God uit Ju-
trijp/Hommerts bleek toch een
maatje te groot voor de anderen
en won de Gouden Spiker. Selina
Posthuma (altsaxofoon) liet met
‘Spanish dance’ overtuigend van
zich horen. De soliste had de snel-
le Spaanse techniek prima onder
controle, een verdiende solisten-
prijs.

Trotse Friese winnaar fanfare
Advendo Morra/Lioessens ver-
overde in de vijfde divisie – met
twaalf deelnemers - de Gouden
Spiker. Dirigent Douwe Draaisma
kreeg met zijn fanfare waarde-
ring voor het totaaloptreden en
de programmakeus en won de
derde prijs met de uitvoering van
‘A triple suite’ van André Waig-
nein. De solistenprijs ging in de
vijfde divisie naar Laura Dillingh,
sopraan saxofoon bij Laudando
Appelscha.

Volledige uitslagen op
www.goudenspikerfestival.nl


