Het Noordwi.lks Nieuwlaarsconcert staat weer voor
de deur. Zondag 5 januari vindt de 34e editie plaats in
Grand Hotet Huis ter Duin. Harmoniekapel Crescendo,
koor E[an en het saxofoonkwartet Met Maten
verzorgen vanaf L4.30 uur een gevarieerd
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programma. Het betooft een heeriijke middag te
worden om samen muzikaaL het nieuwe
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In 1986 vond de eerste editie van het Noordwljks Nieuw
jaarsconcert piaats op dezelÍde prachtige locatre "We zijn
enorm bli; met het aanbod van Grand Hotel Huis ter Durn",
laat Willeke Kouwenhoven, voorzitter van de Stichting
Noordwijks Nieuwjaarsconcert en hoornrst br,; Crescendo
enthousrast weten. Toenmalig dlrigent Cees Borger rran de
operettevereniging Mozaiek organiseerde 34.1aar geieden het
concertyoor de eerste keer, rn samenwerkinq met Crescendo.
Het nieuw;aarsconcert komt tot stand dankzi; de inzet van ta1
van vrijwilligers en met hulp van sponsors Grand Hotel Huis
ter Duin, TuineXtra, Rabo ClubSupport, StichtinE Baalbergen
Fonds en Advres- en adminrstratiekantoor Hoogeveen I

Koor Elan bestaat uit 57 mannen en vrouwen uit de regio.
Zij zingen muziek uit a1le windstreken en in diverse taLen
en stljien. Yan jazz, musrcal en pop tot Afnkaanse muziek.
Het A-orkest van Harmoniekapel Crescendo uit Noordwrjk
staat onder leiding van Drrk van der Niet en telt 65 leden Zij
spelen doorqaans gearranqeerde werken voor harmonie, van
klassiek oÍ modern tot pop en musical. ZelÍ maakt Wrlleke
a1 52 jaar met veel plezier muzrek Aanvankelijk koos zij a1s
13-jarig meisje voor de klarinet. Later stapte ze over op de
hoorn. "Heerlijk om te doen, iedere dag weer." Voorzitter van
Elan Connie van Went is nu vrer jaar bij Elan. "Ik houd van de
combinatie van gezelligheid en de uitdaging om mljn stem te

.Jonker
De musici spelen op 5 januarr zowel eiqen a1s gezamenlijke
werken Zonder het volledige pÍcgramma te verklappen,

blljven ontwikkelen Zingen maakt mij

kunnen we hier aivast meiden dat het een interessante mix
zalziln van feestehjke, herkenbare en toegankelÍ.1ke muziek.

Kaarten voor het Noordwljks Nieuw;aarsconcert kosten
€12,50 euro per stuk, incl. een pauzedrankje en qratrs
parkeren. Kaaden ziln verkrijgbaar bi; Grand Hotel Huis
ter Duin, Foto Van Kampen in Noordwijk, de WV's van
Noordwijk en Noordwijkerhout en btl Bakkerij Pompe ln
De Zilk of telefonrsch te bestellen via O7l-361-0306 oÍ
O7L-3619026. Op vrijdagmiddag 3 januari 2020 sluii de
verkoop van entreekaarten bij de verkoopadressen.
Blj de receptie van Grand Hotel Huts ter Duin zijn ze nog
te koop tot en met zondag 5 januari 2020

Zo hoort u brjvoorbeeld de Suite voor Saxophone Ouartet
and Band van Jerry Nowak, een medley van werken van
Andrew Lloyd Webber en een gearrangeerde versie van Burt

Bacharach Selectron.

betrokkenen zijn druk bezig met de voorbereidingen
van het progiramma. Wllleke: "Voordat we besloten met
Elan in zee te gaan, bezochten we eerst een repetrtte. Ik was
drrect onder de indruk van de aanpak van dirigent Maurits
Drai;er. heel beviogen en deskundig, met veel aandacht voor
stemontwikkeirng. Er zr.ln veel para1lel1en met ons orkest."
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Zie ook r$ww. nso:i'dwijks - nieuwjaarsconeert.nl

