
Jong Crescendo in de Efteling: 

Na maanden van voorbereiding was het 3 juni eindelijk zover. Jong Crescendo mocht optreden in de 

Efteling. 

Om 08.30 uur verzamelden we allemaal bij het muziekcentrum, om daar al het instrumentarium in te 

laden en te vertrekken richting Kaatsheuvel. 

Daar aangekomen, mochten de jonge leden allemaal via de achteringang naar binnen.  

We kregen te horen dat we moesten spelen van 14.00 uur tot 14.30 uur en van 15.00 uur tot 15.30 

uur. De rest van de dag mochten we vrij rondlopen en kregen we een grote kast toegewezen waar 

we onze instrumenten in mochten zetten. 

Omdat het Claudia haar verjaardag was, had zij één grote wens: met z’n allen in één grote rij door de 

Carnaval Festival, dus daar gingen we! Ook alle ouders en begeleiders gingen gezellig mee in deze 

attractie. 

Daarna was het de beurt aan de Vogelrok, ook hier ging (bijna) iedereen in, en we hadden zelfs een 

heel Crescendo treintje. 

Daarna was het tijd om lekker het park in te gaan, en ging ieder zijn eigen weg. 

Toen het tijd was om te spelen zaten we met z’n allen tegenover restaurant het Witte Paard. Daar 

speelden we onze delen uit het stuk “Rondwandeling door de Efteling”. De muziek werd goed 

ontvangen, want er bleven toch aardig wat mensen een nummertje luisteren. 

Zelfs vanuit de Efteling ontvingen we het compliment dat we het heel goed hadden gedaan! 

Na onze twee optredens hadden we nog ruim 2 uur de tijd om het park te verkennen, dus iedereen 

was weer vrij om te gaan waar zij wilden.  

Gelukkig hadden we erg goed weer, en waren ook de wachtrijen niet al te lang. Om lekker af te 

koelen, zijn de meeste leden nog in de Piranha geweest, waar iedereen toch wel erg nat werd! 

Om 6 uur ging het park sluiten, en was het helaas voor ons ook tijd om weer richting huis te gaan. 

Maar we hebben genoten van ons speciale dagje in de Efteling! En de geluiden klonken al: “of we 

volgend jaar weer zouden gaan?” Nou wie weet! 

Nu werken we weer rustig verder naar Jong Crescendo in Concert op 7 juli as. Met ook hier als thema 

“Efteling”. 

Namens Jong Crescendo, 

Samantha 



 

 



 

 


