
Sneeker Nieuwsblad, 04 juni 2014, pagina 13.

Út Sneek’er (5): Genieten van blaasinstrumentenÚt Sneek’er (5): Genieten van blaasinstrumenten
SNEEK
Op 14 juni is het tijd voor de
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Op 14 juni is het tijd voor deOp 14 juni is het tijd voor de
12e editie van het straatfesti-
val Út Sneek. In de aanloop
naar Út Sneek stelt Kunsten-
centrum Atrium iedere week
twee Út Sneek’ers voor. Deze
week: Jolanda (47) en haar
dochter Hester (12) Wijnstra
uit Sneek.
Door haar zus is Jolanda al op
jonge leeftijd in aanraking
gekomen met muziek: ‘Mijn
oudste zus speelde altijd bij
een muziekvereniging en zo
rolde ik ook in de muziekwe-
reld. In eerste instantie begon
ik op de cornet maar na twee
jaar stapte ik, niet geheel
vrijwillig, over op de bugel.
Nu ben ik heel erg blij met
die overstap!’ Hester kwam in
aanraking met muziek door
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het muziekkorps van haar
moeder en speelt sinds twee
jaar trombone: ‘Het is ge-
woon een cool instru-
ment.’Haar moeder voegt
hieraan toe: ‘Toen ze de trom-
bone in handen kreeg vond
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ze dat geweldig! Het leek
haar veel leuker dan een
bugel of trompet.’
Afgelopen najaar had de
Harmonie samen met de
Bogies een concert. ‘We wil-
den laten zien dat muziek
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maken heel erg leuk is. Je
kunt ook populaire en mo-
derne muziek spelen op een
blaasinstrument en het is
niet saai en alleen voor oude
mensen.’ Moeder en dochter
spelen beiden op het festival
en vinden dit erg leuk. ‘Je zet
je eigen vereniging op de
kaart bij een breder publiek.
Het is leuk om te zien dat
mensen echt van je muziek
genieten. Op deze manier
komen zij in aanraking met
muziek die ze misschien zelf
niet zouden kiezen.’ Hester
vertelt dat optreden voor
publiek gewoon hartstikke
leuk is.
Jolanda is te zien bij fanfare-
korps Harmonie en haar
dochter Hester treedt op met
de Bogies tijdens Út Sneek.
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