
[ 10 november 2002 ] 
 
Concert OLTO en LEGO 
 
Zondag 17 november a.s. geven de drumfanfare van OLTO en het LEGO-orkest van Eendracht een concert in De 
Brink in Loenen. Om 11:00 uur zal het LEGO-orkest uit Eerbeek het concert beginnen met het prachtige koraal 
Crimond in een arrangement van Herman Oldenstijl. Daarna volgen werken als Euro Celebration, Beat and Blues 
en het van de popgroep Queen bekende Crazy little thing called love. Het Eerbeekse LEGO-orkest onder leiding 
van Hans Slijkhuis zal laten horen dat er met een fanfareorkest zeer uiteenlopende muziekstijlen mogelijk zijn; 
zowel klassiek alsook rock en pop. Bij een fanfareorkest heeft de bugelsectie doorgaans de melodielijn. Bij het 
LEGO-orkest zullen deze belangrijke instrumenten door o.a. Michelle van Beek, Nienke Kleverwal en Gerline 
Jochems worden bespeeld. 
 
Na een korte pauze vervolgt de drumfanfare van OLTO het concert met de Kieferhorn Mars van componist J. 
Pesch. Onder leiding van dirigent Simon Kleinjan zal het orkest vervolgens nog een aantal composities laten horen 
zoals bijvoorbeeld Sound of Beguine, Samba for Band en de zeer bekende mars Military Escort van componist H. 
Bennet. De Drumfanfare van OLTO is in 1959 ontstaan als tamboerkorps. Een belangrijke figuur door de jaren 
heen was dhr. Eg Leemhuis. Met Eg Leemhuis veranderde in 1985 het tamboerkorps in een Trompetterkorps met 
G/D-muziek als onderwerp. De tonen G en D vormden voor alle werken het uitgangspunt. Eg Leemhuis schreef 
veel muziek voor deze orkestvorm. Na het overlijden van Eg Leemhuis veranderde in 1998 het Trompetterkorps in 
een Drumfanfare. Het orkest staat sinds die tijd onder leiding van Simon Kleinjan en bestaat op dit moment uit 28 
personen. Zoals het een drumfanfare betaamt vervult de slagwerkgroep een belangrijke rol. Zondag 17 november 
zullen Ap en Tino Gorsseling, Maarten Verweij, Mark Blom, Waander ter Velde en Henk Berends met hun 
slagwerkinstrumenten alle werken van een stevig fundament voorzien. 
 
Het concert start om 11:00 uur in De Brink in Loenen en de toegang is gratis. Voor meer informatie over de beide 
orkesten kan gekeken worden op www.olto.nl en www.eendracht-eerbeek.nl.  

http://www.olto.nl/
http://www.eendracht-eerbeek.nl/

