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1.

Algemeen
In het jaar 2016 hoopt de Christelijke Muziekvereniging Crescendo Drachten haar 100-jarig
jubileum te vieren!
Dit laten we uiteraard niet ongemerkt aan ons voorbij gaan. Wij hebben dan ook een
prachtig gevarieerd programma samengesteld van concerten en activiteiten waarmee we dit
bijzondere lustrum samen met onze leden, dirigenten, donateurs, sponsoren en inwoners
van de gemeente Smallingerland e.o. willen vieren.
Voor u ligt het plan voor ons jubileumjaar 2016. Dit plan begint met een korte introductie
van onze vereniging en een opsomming van onze reguliere concerten, optredens en
activiteiten. Vervolgens informeren wij u over het programma in ons jubileumjaar met
daarop aansluitend de financiële begroting van dit jubileumprogramma.
U zult begrijpen dat een dergelijk jubileumprogramma niet gerealiseerd kan worden zonder
financiële steun van sponsoren, gemeente, provincie, instellingen en fondsen. Zoals u zult
lezen in bijgaande begroting wordt er ook zeker een deel door onze eigen leden
‘gefinancierd’, maar willen we ook na ons jubileumjaar een muzikaal en financieel gezonde
toekomst voor Crescendo garanderen, dan hebben we steun van derden nodig.
Door het onder de aandacht brengen van dit jubileumplan willen wij de gemeente,
provincie, bedrijfsleven, instellingen en fondsen kennis laten maken met onze bloeiende en
dynamische vereniging en haar vragen een financiële bijdrage te leveren aan de realisatie
van ons jubileumprogramma 2016. Wij hopen dat u na het lezen van ons plan dusdanig
enthousiast bent geworden dat u met ons in gesprek wilt gaan over een financiële bijdrage
voor ons jubileumjaar 2016!
Voor onze contactgegevens verwijzen wij u graag naar paragraaf 6 van dit plan.

Namens het Bestuur van de
Christelijke Muziekvereniging Crescendo Drachten

C-orkest

B-orkest

december 2015

A-orkest

2.

Introductie Crescendo
Christelijke Muziekvereniging Crescendo Drachten is opgericht op 10 juli 1916. De
vereniging bestaat op dit moment uit drie harmonieorkesten (ruim 110 leden/leerlingen) die
elk zelfstandig optredens en concerten verzorgen.
C-orkest:
Het C-orkest is in het jaar 2000 opgericht en bestaat gemiddeld uit 20 leerlingen. In dit
orkest spelen leerlingen die ongeveer een jaar muziekles hebben gehad en ervaring
opdoen in het musiceren in orkestverband om op termijn door te stromen naar het Borkest.

B-orkest:
Het B-orkest bestaat uit ongeveer 40 enthousiaste muzikanten die al enkele jaren
spelen en in het bezit zijn van één of meer muziekdiploma’s en wordt gezien als een
kweekvijver voor het A-orkest. Het B-orkest speelt op dit moment in de 5e divisie.
Het repertoire is identiek aan dat van het A-orkest, maar verschilt qua
moeilijkheidsgraad.

A-orkest:
Het A-orkest bestaat uit ongeveer 55 koper- en houtblazers en slagwerkers. Deze
muzikanten hebben ruime ervaring in het musiceren op niveau. Het A-orkest speelt
op dit moment in de 2e divisie (5e divisie is de laagste divisie). Het repertoire bestaat
voornamelijk uit werken voor harmonieorkesten, film- en musicalmuziek, klassieke
muziek, populaire muziek, muziek voor concoursen en overige bewerkingen.

Optredens en activiteiten
Crescendo is een zeer actieve vereniging die elk jaar voor alle drie orkesten een zo
gevarieerd mogelijk programma probeert samen te stellen. Hierbij staat het op niveau
muziek maken voorop maar vinden we het plezier in samen musiceren ook belangrijk.
Plezier is de basis voor het maken van muziek.
Hieronder volgt een globale opsomming van concerten en optredens die door de 3
orkesten worden verzorgd:
 Herfstconcert (concert door drie orkesten met een muzikaal thema)
 Kerstconcert (concert door A-orkest met een gastoptreden)
 Uitwisselingsconcerten met andere orkesten/koren
 Concerten op uitnodiging met artiesten (bijv. Iris Kroes, Gé Reinders)
 Concerten Koningsdag (o.a. in verzorgingshuizen)
 Concerten in verpleeg- en verzorgingstehuizen
 Medewerking aan benefietconcerten/activiteiten (bijv. Imena Foundation,
Samenloop voor Hoop)
 Promotieconcerten in het centrum van Drachten
 Optreden bij de dodenherdenking op 4 mei
 Deelname aan Smallingerlandfestival (B- en C-orkest) en Harmoniefestivals
 Deelname aan Gouden Spiker festival (B- orkest)
 Deelname aan muziekfestival Schiermonnikoog (B-orkest)
 Deelname aan concoursen
 Deelname aan workshops/muziekprojecten
 Deelname aan schoolprojecten (in samenwerking met de muziekschool)
 Medewerking aan kerkdiensten
Plezier is de basis voor het maken van muziek op niveau. Daarom worden er regelmatig
activiteiten (o.a. studieweekenden, knutselmiddagen, barbecue) georganiseerd die goed
zijn voor de onderlinge contacten en de sfeer binnen de vereniging. Ook voor de
jongste muzikanten (C-orkest) worden activiteiten zoals een Sinterklaasfeest, bowlen
etc. georganiseerd.

3. 2016 – “Crescendo Drachten 100 JAAR!”
Zoals reeds in het voorwoord vermeld hopen wij in het jaar 2016 ons
100-jarig jubileum te vieren. Ruim een jaar geleden zijn we gestart met
de eerste voorbereidingen en inmiddels mogen we met trots
onderstaand jubileumprogramma 2016 presenteren. Zoals u
kunt zien hebben we een programma samengesteld waar alle
drie orkesten gedurende het gehele jaar hun medewerking
aan verlenen. Omdat de jeugd binnen onze vereniging een
belangrijke (muzikale) rol speelt, het is tenslotte de basis van
onze vereniging, hebben we in het jubileumprogramma
verscheidene activiteiten voor de jeugd opgenomen. We
organiseren niet alleen activiteiten voor eigen (jeugd)leden
maar betrekken hier ook muzikanten (bijv.
Smallingerlandfestival) en jeugd (bijv. jeugdproject) bij van buiten onze vereniging. In
het volgende hoofdstuk wordt het programma per activiteit beschreven.
Naast onderstaand programma wordt er nog een jubileumboek uitgebracht.
Voor de organisatie van het gehele jubileumprogramma hebben we een tekort
van € 16.122,-. (zie begroting hoofdstuk 5). Net als bij de reguliere begroting van onze
vereniging willen we proberen met het houden van acties (loterij, rommelmarkt) en
optredens een deel door eigen inzet van onze leden bij elkaar te brengen. Deze
taakstelling is al in de begroting verwerkt. Daarnaast willen we proberen om door het
aanschrijven en actief benaderen van gemeente, provincie, fondsen en bedrijven het
een sluitende begroting te realiseren. Wij hebben er veel vertrouwen in dat we er
SAMEN een prachtig jubileum van gaan maken!

4.

Programma 2016 – concerten, optredens en activiteiten
4.1 Nieuwjaarsconcert (Nieuwjaarsreceptie gemeente Smallingerland)
Datum
:
Vrijdag 1 januari 2016
Locatie
:
Schouwburg De Lawei in Drachten
Tijd
:
16.00 – 17.00 uur
Medewerking :
A-orkest Crescendo
Fardau van der Woude (zang)
Dansgroep Dansida
Omschrijving :
Spetterend openingsconcert van ons 100-jarig jubileum
op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Smallingerland met een traditioneel en populair
nieuwjaarprogramma!

4.2 Smallingerlandfestival
Datum
:
Locatie
:
Tijd
:
Medewerking :
Omschrijving :

Zaterdag 20 februari 2016
Schouwburg De Lawei in Drachten
18.00 uur – 22.30 uur
alle muziekverenigingen van de gemeente Smallingerland
Het traditionele Smallingerlandfestival wordt i.v.m. het
100-jarig jubileum van Crescendo gehouden in de vlakke
vloerzaal van Schouwburg De Lawei. Vanaf 18.00 uur zal
ieder deelnemend orkest een optreden verzorgen met een
eigen samengesteld programma van een half uur. Elk
optreden zal worden beoordeeld door een jury en
ontvangt ieder orkest hiervan een kritisch verslag. In deze
prachtige ambiance kunnen muzikanten elkaar ontmoeten, elkaars muziek beluisteren en elkaar inspireren.
Het motto is dan ook: ‘ontmoeten en verbinden’!

4.3 AZC-project
Datum
Locatie
Tijd
Medewerking
Omschrijving

:
:
:
:
:

maart – juni 2016 (exacte datum n.n.b.)
Repetitiegebouw Crescendo en/of AZC Drachten
n.n.b.
(jeugd)leden uit eigen vereniging en het C-orkest
In april- juni 2016 zal er een middag voor kinderen uit het
AZC Drachten worden georganiseerd. De kinderen
kunnen hierbij een keuze maken uit verschillende workshops: van instrumenten maken tot echte instrumenten
proberen te bespelen. Aan het eind van de middag zal er
een eindpresentatie worden gegeven in samenwerking
met het C-orkest. Het doel van dit project is: het overdragen van plezier in het maken van muziek aan de
kinderen van het AZC in Drachten!

4.4 Concert Diep Triest
Datum
:
Locatie
:
Tijd
:
Medewerking :
Omschrijving :

Zaterdag 23 april 2016
Fries Congrescentrum Drachten
20.00 uur – 23.00 uur concert
A, B en C-orkest Crescendo
Diep Triest uit Groningen http://www.dieptriest.nl
In het concert van Crescendo met Diep Triest wordt
Nederlandstalige muziek in een stevig jasje gebracht in
een aanstekelijke show met veel humor en parodie. Diep
Triest staat voor Feest met de hoofdletter F en Meezingen
met de hoofdletter M. Het wordt een prachtige
feestavond onder het genot van een hapje en een drankje!
Het doel is om de hafabra-cultuur (toch ietwat naar
binnen gericht) weer wat meer onder de aandacht te
brengen van een breder publiek en nieuwe impulsen in te
brengen. Daarnaast willen we laten zien dat muziekmaken in teamverband een aangename activiteit is, die de
saamhorigheid tussen de muzikanten vergroot en
bijdraagt aan het stimuleren van jonge mensen om te
gaan musiceren en wellicht zich te gaan aansluiten bij
een muziekvereniging. Alle leden (jong en oud!) doen
mee aan dit concert.

4.5 Galaconcert DOBC 2016
Datum
:
Vrijdag 10 juni 2016
Locatie
:
Schouwburg De Lawei in Drachten
Tijd
:
20.00 uur – 22.00 uur concert
Medewerking :
Europese top brassband met solist
Omschrijving :
Door het bestuur van de Dutch Open Brass Band
Championships (DOBC) zijn we uitgenodigd om samen
met een Europese top brassband het galaconcert van de
DOBC 2016 te verzorgen. Daarnaast gaat een solist uit
deze brassband een optreden met Crescendo verzorgen.
Een prachtige concert met een unieke combinatie in
klankkleuren! De naam van de brassband is op het
moment van het samenstellen van dit plan nog niet
bekend. Crescendo heeft al sinds de oprichting van dit
evenement (voorheen onder de naam Eurobrass) een
prima samenwerking met de organisatie. Leden van
Crescendo worden (ook in 2016) ingezet in de organisatie
van de festivaldagen en spekken hiermee de
verenigingskas. Een prachtige manier om met muziek
geld voor de vereniging te genereren.

4.6 Schoolproject
Datum
Locatie
Tijd
Medewerking
Omschrijving

:
:
:
:
:

september – december 2016
Basisschool in Drachten (nader te bepalen)
Tijdens schooltijd
docenten CKV De Meldij, C-orkest
In samenwerking met CKV De Meldij gaan wij een
schoolproject organiseren op een basisschool in
Drachten. In 2015 hebben we een schoolproject gehouden
op Het Anker in Drachten: een groot succes met veel
enthousiaste kinderen en vijf nieuwe jeugdleden! De
kinderen krijgen vijf muzieklessen (ze mogen zelf een
instrument uitkiezen) welke tijdens lesuren worden
gegeven door docenten van de De Meldij. Als afsluiting
wordt er een feestelijk optreden met het C-orkest van
Crescendo gegeven. Na afloop van dit project kunnen
kinderen tegen een gereduceerd tarief muzieklessen gaan
volgen bij CKV De Meldij i.s.m. CMV Crescendo. Doel:
kinderen op jonge leeftijd in aanraking brengen met
muziek en hen enthousiast proberen te maken voor
blaasmuziek en slagwerk.

4.7 Jeugd Herfstconcert
Datum
:
Locatie
:
Tijd
:
Medewerking :
Omschrijving :

Zaterdag 29 oktober 2015
Repetitiegebouw Crescendo
19.30 uur – 22.00 uur
B en C-orkest, jeugdensembles van CVK De Meldij
Traditioneel is het Herfstconcert één van de hoogtepunten in het muzikale seizoen van Crescendo, waarbij
alle drie orkesten zich presenteren aan hun donateurs,
familie, vrienden en kennissen. Elk jaar wordt er een
thema gekozen, zo ook dit jaar….welk thema? Dat blijft
nog even een verrassing. Het gekozen thema komt terug
in zowel de muziek, de kleding van de muzikanten en de
aankleding van de zaal. Dit jaar is er voor gekozen om het
Herfstconcert volledig door de jeugd te laten verzorgen
en zullen dus alleen het B- en C-orkest optreden. Zij doen
dit echter niet alleen! Er zullen in het gehele programma
optredens worden verzorgd door verschillende jeugdensembles (o.a. slagwerk en klarinet). Wat ook dit jaar
weer als traditie in stand wordt gehouden is de verloting
in de pauze met prachtige prijzen. Kortom: het wordt een
jeugdige muzikale avond voor jong en oud!

4.8 Reünie
Datum
Locatie
Tijd
Omschrijving

:
:
:
:

Zaterdag 12 november 2016
In de foyer van Schouwburg De Lawei in Drachten
15.00 uur – 19.00 uur reünie (incl. diner)
Alle (oud)leden en (oud) dirigenten van CMV
Crescendo zullen voor deze reünie worden uitgenodigd.
Na ontvangst met koffie/thee en oranjekoek zal na een
aantal toespraken het Jubileumboek worden gepresenteerd. Na dit korte officiële gedeelte is er voldoende
ruimte om met elkaar te praten en muzikale herinneringen op te halen in een gezellige en informele sfeer. In
het kader van ‘100 jaar Crescendo’ zullen er fotowanden
worden geplaatst. Tevens wordt er een filmhoek en een
tentoonstelling met ‘oud materiaal’ ingericht. Er is volop
gelegenheid voor iedere bezoeker om hier een kijkje te
gaan nemen. De reünie zal worden afgesloten met een
diner in het restaurant van De Lawei.

4.9 Jubileumconcert
Datum
:
Locatie
:
Tijd
:
Medewerking :
Omschrijving :

Zaterdag 12 november 2016
Schouwburg De Lawei in Drachten
20.00 uur – 22.30 uur concert
A, B en C-orkest Crescendo
Karin Bloemen
Het Jubileumconcert wordt als één van de hoogtepunten
van het jubileumjaar 2016 beschouwd. Dat we in ons 100jarig jubileumjaar met Karin Bloemen wilden gaan
optreden is al een jarenlange wens van vele muzikanten
van Crescendo. En nu is het dan zover! Het is de
bedoeling dat alle 3 orkesten acte de préséance zullen
geven en er muziek uit de 100-jarige muziekhistorie van
Crescendo zal worden gespeeld. Karin Bloemen zal
solistisch gaan optreden maar ook een aantal muziekstukken met Crescendo gaan uitvoeren. Uiteraard zullen
er nog een aantal verrassingen in het programma worden
opgenomen. Kortom: het wordt een spetterend concert
als afsluiting van 100 jaar Crescendo!

100 JAAR CRESCENDO

4.10 Volkskerstzang
Datum
:
Locatie
:
Tijd
:
Medewerking :
Omschrijving :

4.11 Kerstconcert
Datum
Locatie
Tijd
Medewerking
Omschrijving

:
:
:
:
:

Zondag 11 december 2016
Kerkgebouw ‘De Bethel’ in Drachten
19.30 uur
A-orkest i.s.m. een orkest van de Bethel-gemeente
De Volkskerstzang is een initiatief van een groot aantal
predikanten uit verschillende kerken uit Drachten en
omgeving en heeft als doel om op een laagdrempelige
manier mensen ongeacht hun achtergrond en
levensovertuiging enthousiast te maken voor de
boodschap van het Kerstfeest. Zoals de naam van dit
optreden al aangeeft zal er veel worden muziek worden
gezongen en gespeeld.

Zondag 18 december 2016
Kerkgebouw Oase in Drachten
19.30 uur
A-orkest, solisten/gasten (nog nader te bepalen)
In ons jubileumjaar mag het traditionele Kerstconcert
uiteraard niet ontbreken. Dit concert wordt verzorgd
door het A-orkest. Aan dit Kerstconcert zal evenals
voorgaande jaren medewerking worden verleend door
één of meerdere gasten. Hierbij valt te denken aan een
solist (zang/instrumentaal) of een zanggroep (bijv.
gospelkoor, mannenkoor). Op het moment van
samenstellen van dit plan is de exacte invulling van het
concert nog niet bekend. Voor Crescendo is dit een
mooie afsluiting van het jubileumjaar 2016!

5.

Begroting Jubileumprogramma 2016
BATEN
Opbrengst entreegelden
Opbrengst advertenties (eenmalig)
Opbrengsten uit structurele sponsoring
Opbrengsten uit eigen activiteiten vereniging
Opbrengsten uit eigen optredens
Eigen bijdragen deelnemers activiteiten
Subsidies
Fondsgelden
Participatie derden
Overige opbrengsten

Euro
20.430
1.000
2.400
9.275
1.500
4.065
0
0
2.450
500

Tekort

16.122

Totaal

57.742

KOSTEN
Accommodatie & Techniek
Public relations (PR)
Artiesten & gasten
Catering
Overige kosten jubileum

Voor de gedetailleerde begroting per activiteit verwijzen wij naar Bijlage I
Het tekort ad € 16.122 moet worden gedekt door inkomsten uit sponsoring en subsidies
& fondsen. De sponsorcommissie zal hiervoor het bedrijfsleven, gemeente, provincie,
fondsen en andere instanties actief gaan benaderen.

Euro
12.590
7.150
20.432
7.200
10.370

57.742

6.

Contactgegevens
Nadere informatie over de Christelijke Muziekvereniging Crescendo Drachten kunt u
vinden op www.crescendodrachten.nl
Postadres:
C.M.V. Crescendo Drachten
Postbus 139
9200 AC Drachten
Kamer van Koophandelnr. 40001510
ABN/AMRO bank nummer NL42ABNA0470895810
ING
bank nummer NL71INGB 0002770808 (Jubileum 2016)
Hebt u vragen over dit jubileumplan dan kunt u contact opnemen met onderstaande
leden van de Sponsorcommissie:



Wouter Bos
Alex Looijenga

sponsor@crescendodrachten.nl
sponsor@crescendodrachten.nl

tel:06-28724623
tel:06-46407795

