
 

Speakertekst Bicycle Showband Crescendo Opende 

 

Het zal u niet zijn ontgaan dat er nu een showkorps voor u staat dat enigszins 

anders is dan anders, voor u staat het wereldwijd bekende fietskorps uit 

Opende. 

Met wereldwijd, bedoelen we ook wereldwijd; van Japan tot Duitsland, van 

Maleisië tot Frankrijk en nog van alles daartussen in; Crescendo fietste en 

musiceerde er. 

 

Dit unieke showkorps, dat al 40 jaar optreedt op de fiets, zal u de komende 10 

minuten gaan vermaken met hun nieuwe show.  

 

De titel van de show is: ‘ De Wereld Draait Door’. En u zult het ervaren; dit 

showkorps brengt deze titel, zowel letterlijk als figuurlijk, tot leven! 

De show is constant in beweging en heeft van begin tot eind veel draaiende 

elementen en andere verrassingen in petto. 

 

Optioneel in de speakertekst. 

De Wereld Draait Door refereert aan meerdere elementen: 

 

Letterlijk aan een avondje TV. Bekende TV tunes zoals bijvoorbeeld CSI’s Who 

Are You, Paint it Black uit Tour of Duty en een zapp-moment komen langs. 

Figuurlijk refereert het aan het bekende TV programma van de VARA waarin 

dagelijkse een snelle blik op de stand van zaken in de wereld wordt gegeven, 

een wereld die continu in beweging is.  

 

“Doordraaien” wordt zowel muzikaal als visueel vertaald. 

Muzikaal met een door het gehele programma heen terugkerend repeterend ritme; 

het bekende ritme van de bolero, en de keuze van de maatschappelijke aanklacht 

van Michael Jackson’s “They don’t care about us”. 

 

Visueel is doordraaien een leidend gegeven geworden, waarbij de leden de weg 

soms letterlijk kwijtraken. 

 

Vervolg speakertekst 

Deze sprankelende en vernieuwende show is geschreven door Diana Hofstra. Het 

muzikale arrangement is samengesteld en geschreven door muzikaal leider Sietze 

Bandringa met slagwerkbijdragen van Erik van der Ploeg.   

 

Onder leiding van (Erik van der Ploeg of Sander Snip) wensen de muzikanten van 
Bicycle Showband Crescendo u veel kijk en luisterplezier met deze show! 

 

 

 


