
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                     Crescendo’s Nootnieuws  
 

 

  
Hierbij het Crescendo’s Nootnieuws van februari 2023. Een terugkerende 
update met nieuws en updates over dé muziekvereniging van De Knipe. We zijn 
daarom ook erg blij dat we jullie kunnen vertellen dat we op dit moment 27 
enthousiaste leden hebben! Zo is Crescendo voor iedereen een prachtige 
vereniging. 

 

www.crescendodeknipe.nl 

SHOWBIZZNISS INTERVIEWS: 
 

- Wie ben je: 
Joke Cremer 
- Welk instrument bespeel je:  
Bugel 
- Hoe lang ben je al lid: 
4 jaar geleden ben ik bij  
Crescendo gekomen. 
- Wat vind je leuk aan samen 
muziek maken: 
Muziek maken is heerlijk  
doordat ik me lekker kan  
concentreren op de klank en de  
melodie en dan kan ik alles achter  
me laten. Samen muziek maken is 
ook een wisselwerking die alles nog leuker maakt.  
- Welke muziek heeft je voorkeur: 
Mijn voorkeur gaat uit naar vlotte muziek die niet zo snel 
gaat dat ik het niet meer bij kan benen. 
- Wat is je mooiste optreden: 
Ons zomerconcert op het pleintje voor het café. 
Lekker buiten en mooi weer en een leuk sfeertje op het 
terras en ook vrienden van me die kwamen luisteren. 
- Heb je nog tips of ideeën voor Crescendo: 
Een zomertenue. 
Repeteren in een halve cirkel zodat we allemaal de 
dirigent goed kunnen zien 
- En wie mogen we de volgende keer interviewen? En 
waarom? Ik geef de beurt aan mijn overbuurvrouw 
Rosieta omdat ze Pieter en mij spontaan uitnodigde om 
met haar vermomd als dixieland bandje op de feestwagen 
van haar buurt te zitten. 
 
 
 

 

NIEUWS: 
 

Nieuwe groep “leerlingen” zeer enthousiast van 
start! 
Maar liefst 8 reacties kregen we op onze oproep 
voor de 10 gratis muzieklessen onder leiding van 
muziekdocent Marjan van der Zwaag. 
En op de eerste kennismakingsavond was er 
meteen al veel enthousiasme te bespeuren in de 
groep. Met een flinke portie humor en 
deskundigheid van Marjan werden de beschikbare 
muziekinstrumenten, passend bij de persoon, 
verdeeld en voor het eerst voorzichtig bespeeld, en 
na afloop mee naar huis genomen.                                                     
Inmiddels zijn we al een paar oefenavonden verder 
en is er zeker al vooruitgang te beluisteren! 
 

 

 

 

 
Crescendo present op Cultuurkans Festival. 
Afgelopen zaterdag 18 februari heeft Crescendo 
deelgenomen aan de Culturele dag in de Rinkelbom 
in Heerenveen. 
In een gezellige sfeer mochten we tijdens het 
drukbezochte festival het podium in de grote zaal 
betreden, en daar een gevarieerd programma 
verzorgen.                                                           
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AGENDA: 
 

• Zaterdag 1 april 2023 jaarlijks muziekavond in  
café De Knyp om 20:00 uur.  

• Donderdag 4 mei 2023 medewerking aan de 
dodenherdenking. 

• Donderdag 22 juni 2023 om 20.00 uur 
Zomeravondconcert op het plein van             
café De Knyp. 

Jaarconcert zaterdag 1 april in café De Knyp! 

We zijn als Crescendo intussen druk aan het oefenen 
voor ons Jaarconcert op zaterdag 1 april in café De Knyp.                                                                                                     
Deze muzikale avond heeft als naam meegekregen    
“Een reis rond de wereld”. Het laat zich dus raden dat we 
muziek spelen uit- en over diverse landen van onze 
aardbol.                                                                                                                                             
Verder zullen we ons publiek die avond op meerdere 
manieren aangenaam verrassen! 
 


