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long musicaltalent steelt show
tiidens het il ieuwjaarsconcert
NOORDWUK - De Oude feroenskerk
in Noordwiik-Binnen was afgelopen
zon.dagmiddag 7 ianuari het decor
voor alweer de 3zste editie van het
Noordwijks Nieuwiaarsconcert. Een
jaartiikse traktatie aan het Noord-
wiikse publiek om het nieuwe jaar
muzikaal in te luiden. Crescendo
vormt met haar (A-)orkest onder lei-
dingvan zijn nieuwe dirigent Dirk van
der Niet de vaste basis van het con-
cert. Als muzikale gasten waren dit
jaar uitgenodigd de leerlingen van de
Noordwiikse Theaterschool O nStage
van Chantal van der Klugt. Samen
stonden zij borg voor een middag
vullend musicalprogramma.

door los Westgeest

Dit jaar werd de zaterdagavond
ingeruild voor de oorspronkelijke
zondagmiddag, waarop het nieuw-
jaarsconcert altijd plaatsvond. Vol-
gens de stichtingsvoorzitter Wille-
ke Kouwenhoven een goede greep
terug: "Dat dit concert het beste
tot z'n recht komt in de middag
heeft zich nu al weerbewezen. We
zijn zoals voorheen weer helemaal
uitverkocht." Na haar bijzondere
dank te hebben uitgesproken voor
de trouwe sponsors en de men-
sen achter de schermen, ging de
bijzonder feestelijke middag van
start met inleidende teksten door
de charmante lady-speaker Leslie
van Kruistum. Dirigent Dirk van
der Niet beklom de bok om solis-
ten, koor en orkest met zwierige
hand door het concertprogramma
te leiden.
De spits van het programma werd
afgebeten met de 'Ouverture to
a New Age'vanJan de Haan, een
majestueus werk voor harmo-
nieorkest aan het begin van het
nieuwjaarsconcert. Daarna werd
het podium zo goed als vrijge-
maakt voor de leerlingen van
OnStage, dat het publiek letterlijk
trakteerde op een eerste medley

van bekende musicalnummers.
Terwijl de oudere groep (13-17 jaar)
op het podium de eerste klanken
zong uit The Lion King, kwamen de
jongsten (7-72 jaar) als optocht der
dieren op door het middenpad om
zich bij het koor te voegen. En hier-
mee begon in alle opzichten een
enthousiast aaneenschakeling van
vrolijkheid. Opvallend hier was
het nummer'Can't help falling in
love'van Elvis Presley, gezongen
door de bakvissen in het koor, voor
een voornamelijk uit ouders en
grootouders bestaand publiek. De
afsluiter uit The Wiz werd opge-
volgd door een prachtig gezongen
'Memory'uit de musical Cats door
Chantal van der Klugt. Na het koor
vanuit een onopvallend hoekje
aanwijzingen te hebben gegeven
voor hun optreden, pakte zij heel
relaxt de microfoon om dit zeker
niet gemakkelijke nummer uit te
voeren. Ook nog gevolgd door een
compilatie uit The Phantom of the
Opera, waarbij ook de flamboyan-
te Niels Bouwmeester zich voegde
voor 'het spook' himself. Beide
musicalgedeeltes werden prachtig
begeleid door het harmonieorkest.
Ook na de pauze werden er een
afwisselend programma voorge-
schoteld, waarin met name opvie-
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len allerjortgsten 'van Onstage
met 'Wat een keihard lot uit de
musical Annie. Hieruit bleek dat
OnStage zelfs de jongste talentjes
al het publiek weten te veroveren.
In het bekende 'DoReMi' uit The
Sound of Music werd hier samen
met het orkest nog een schepje
bovenop gedaan. Mary Lou Rui-
grok stal de show met haar solo
uit de musical Hairspray met een
overtuigend 'Klokken overal'. Een
absolute topper uit het program-
ma rras 'Colors of the Wind' uit de
Disneymusical Pocahontas, waar-
in absoluut eer werd gedaan aan
een muzikaal kleurenspel door
solist, koor en orkest. Een nieuw-
jaarsconcert hoort vooral vro-
lijk te zijn aan het begin van het
nieuwe jaar. De jonge stemmen
van OnStage hebben hier in al,.e
opzichten aan bijgedragen, zonder
tekort te doen aan de ledenvan het
harmonieorkest onder leiding van
Dirk van der Niet. Zij verzorgden
ook traditioneel de uitsmijters
met het Noordwijks Volkslied en
de Radetzky Marsch van Johann
Strauss sr. o


