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Voorwoord
Voor Harmonieorkest Vleuten was 2017 het eerste jaar van de planperiode voor de Utrechtse
CultuurNota 2017-2020. Voor deze periode heeft de vereniging een plan neergelegd en een lijn
uitgezet. Een lijn met ambitie en uitdagingen. Uitdagingen die we graag aangaan en op een HOVeigen manier invullen. Dat betekende voor het bestuur en de diverse commissies dat de manier van
werken iets anders is geworden. Anders omdat er een plan ligt met daarin kaders die verder
uitgewerkt kunnen en moeten worden. Enerzijds betekent dit soms een inperking van vrijheid.
Anderzijds schept het helderheid en structuur. Het is nog steeds heel uitdagend om de geschetste
kaders te vertalen naar verrassende, passende programma’s en evenementen voor de diverse
orkesten van de vereniging.
Dit jaar hebben we de eerste professionaliseringsslag gemaakt. Ik ben heel blij te constateren dat
deze ontwikkelingen niet van invloed zijn geweest op de gemoedelijke en open sfeer binnen het
HOV. Van ‘buitenstaanders’ horen we regelmatig hoe bijzonder de sfeer binnen de vereniging is. Dat
willen we graag zo houden!
Het afgelopen jaar kende voor de vereniging diverse muzikale hoogtepunten. Voor mij is het
jaarlijkse Vriendenconcert het mooiste evenement binnen de vereniging. Alle orkesten – met prille
beginners tot zeer gevorderde muzikanten - treden op voor een uitverkochte zaal. Het D-Orkest
oogstte veel lof bij het optreden tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei op het Berlijnplein. In de
grote zaal van Cinemec vond in juni het Imagination Concert plaats. Spannende filmmuziek ingeleid
door eigen filmpjes van de muzikanten van het B-orkest. De uitvoering van de volledige Lord of the
Rings Symphony door het A-orkest na de pauze moet in dit verband ook zeker worden genoemd. Het
C-orkest werd winnaar van het eerste door HOV georganiseerde UtrechtBlaast Jeugdorkesten
Festival. Winnen is leuk, maar niet het belangrijkste – de deelnemers van de andere orkesten waren
heel enthousiast over de anders-dan-anders opzet van dit daarmee vernieuwende jeugdfestival.
Het jaar werd muzikaal zeer sociaal en maatschappelijk verantwoord afgesloten met een concert
voor bewoners van een AZC in Overvecht, een concert in een nieuw verzorgingshuis in Vleuten en
met elf intieme huiskameroptredens in het kader van ‘All you need is Music!’. Andere sociaalmaatschappelijke initiatieven uit 2017 zijn de oprichting van een seniorenorkest - passend bij de Age
Friendly City-lijn van Utrecht - en de oprichting van een orkest voor muzikanten met een
verstandelijke beperking. Beide orkesten zullen in 2018 starten.
Ook zonder de twee laatst genoemde orkesten groeit het HOV in De Schakel uit zijn jasje. De ruimte
is te klein en de mogelijkheden tot flexibel gebruik op andere momenten zijn te beperkt. Vandaar dat
we in 2017 gestart zijn met de voorbereidingen voor het bouwen van ‘Muziekhuis Vleuten’.
Al met al is het een mooi dynamisch jaar vol ontwikkeling geweest. De vereniging bruist! En dat zal
komend jaar niet minder worden…..
Namens het bestuur,
Robert de Bruijne
Voorzitter
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Deel 1
De Vereniging
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De vereniging
De vereniging Harmonieorkest Vleuten werd in 1949 opgericht door een klein aantal enthousiaste
muzikanten, onder de naam Christelijke Harmonie Vleuten. In 1985 werd de huidige naam gekozen
en statutair vastgelegd. Anno 2017 bestaat de vereniging uit vijf orkesten: Het A-, B-, C-, D- en Eorkest. De orkesten zijn verschillend van niveau, maar hebben één gemeenschappelijk doel: met
plezier muziek maken. Twee keer per jaar worden er, in overleg met de docenten van de
muziekschool, voorspeelmomenten georganiseerd voor leerlingen. In een laagdrempelige setting
wordt beoordeeld of een lid klaar is om door te stromen naar een hoger orkest.
Missie
Harmonieorkest Vleuten is een Utrechtse muziekvereniging waar we met ambitie en plezier muziek
maken. De muzikale ontwikkeling van de leden en orkesten staan hoog in het vaandel. We vervullen
lokaal een cultureel-educatieve en sociaal-maatschappelijke rol van betekenis door muziek in te
zetten als middel voor verbinding en verwondering.
Visie
Harmonieorkest Vleuten is een actieve, bloeiende muziekvereniging waarin ieder lid volop de kans
krijgt zich muzikaal te ontwikkelen. Ambitie en plezier zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar
verbonden. In een goede sfeer wordt iedereen uitgedaagd muzikaal het beste uit zichzelf te halen.
Harmonieorkest Vleuten richt zich op verschillende muziekstijlen en biedt een afwisselend
repertoire, waarbij verrassende combinaties en nieuwe werken steevast op het jaarprogramma
staan. De balans tussen traditie, vakmanschap en vernieuwing zorgt ervoor dat naast de vaste kern
van trouwe volgers er steeds weer nieuw publiek afkomt op optredens. Harmonieorkest Vleuten wil
maatschappelijk relevant zijn. Dit komt tot o.a. tot uiting in samenwerkingsverbanden met andere
culturele en educatieve organisaties. Het doel hiervan is het creëren van nieuwe ervaringen voor
zowel orkestleden als publiek (verdieping), een verbreding van het publiek en het stimuleren van de
muzikale creativiteit bij de jeugd.

Organisatiestructuur
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Bestuur
Robert de Bruijne
Marleen Dijkhuizen
Niki Seldenrijk
Lysbeth van den Berg
Corine Toussaint
Joyce Meijer
Hedwich Kuipers

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuurslid (Jeugd en opleidingen)
Algemeen bestuurslid (PR en fondsenwerving) t/m juli
Algemeen bestuurslid (Concerten)
Algemeen bestuurslid (Vrijwilligers & Organisatie)

Bestuur HOV. V.l.n.r.: Lysbeth van den Berg, Marleen Dijkhuizen, Joyce Meijer,
Robert de Bruijne, Niki Seldenrijk, Hedwich Kuipers

In 2017 zijn er 10 reguliere bestuursvergaderingen geweest: 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april,
15 mei, 4 juli, 5 september, 3 oktober, 9 november en 12 december. Daarnaast is door het bestuur
veelvuldig tussentijds afgestemd en overleg gevoerd.
Leden
Op 31 december 2017 telde de vereniging 182 leden, weer een stijging ten opzichte van voorgaande
jaren.
Totaal
A-Orkest
B-Orkest
C-Orkest
D-Orkest
E-Orkest
Leden met alleen les
Slapend lid
Ereleden

2017
182
76
30
28
30
11
2
2
3

2016
176
70
24
25
31
15
5
3
3

2015
167
66
26
11
22
37
1
1
3

2014
151
66
19
17
20
12
13
1
3

2013
143
61
18
25
20
0
15
1
3

2012
130
58
19
18
21
0
10
1
3

N.B. Er zijn leden die in meerdere orkesten spelen. In de telling zijn deze leden meegeteld in het
hoogst spelende orkest.
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Dirigenten
In 2015 stond het A-orkest onder leiding van Arjan Gaasbeek, het B-orkest onder leiding van Matthijs
van Ganzewinkel en het C-, D- en E-orkest onder leiding van Christiaan van der Weij.
Arjan Gaasbeek
Arjan Gaasbeek (1983) begon op vierjarige leeftijd op klarinet en kreeg
les van zijn opa. Vanaf zijn tiende vervolgde hij zijn klarinetopleiding bij
de Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes in Culemborg en kreeg daar les
van Johan Boonekamp. Op jonge leeftijd soleerde hij op verschillende
concoursen, o.a. het Prinses Christina Concours. Zijn klarinetstudie
vervolgde hij bij Frans de Jong op het Fontys Conservatorium in Tilburg
en bij Céleste Zewald aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.
In mei 2017 ronde hij zijn studie HaFaBra-directie bij Tijmen Botma aan
het Prins Claus Conservatorium in Groningen af met uitstekende
resultaten. Hij heeft met zijn orkesten (Harmonie K&V uit Maurik, het
Groot Orkest van Harmonie Pieter Aafjes uit Culemborg, Harmonie Sub
Arjan Gaasbeek
Umbra uit Veldhoven en Harmonieorkest Vleuten) diverse klinkende
successen behaald, o.a. het winnen van de Betuwe Cup en diverse promoties op KNFM concoursen.
Matthijs van Ganzewinkel
Matthijs van Ganzewinkel (1971) kreeg op zevenjarige leeftijd zijn
eerste muzieklessen en speelde bij diverse orkesten. Daarnaast was hij
actief in de lichte muziek als toetsenist in diverse bands en als muzikaal
leider en arrangeur van een jazzorkest uit Bergen op Zoom.
Van 2010 tot 2013 volgde hij de basisopleiding dirigent HaFaBra van
Kunstfactor in Tilburg o.l.v. Jan Bosveld en Hans Pastoor. Matthijs is
dirigent bij Muziekvereniging Vondel in Breda. Naast spelend lid in het
A-orkest en dirigent van het B-orkest, is Matthijs ook lid van de
muziekcommissie. In 2016 heeft hij met het B-orkest een mooi succes
behaald, door op het jeugdfestival in Ammerzoden met 87,75 punten
voor de tweede keer op rij dit bekende jeugdfestival te winnen.

Matthijs van Ganzewinkel

Christiaan van der Weij
Christiaan van der Weij (1985) begon op tienjarige leeftijd met
saxofoon spelen. Naast zijn studie Management & Recht zocht hij ook
muzikale uitdaging en nam deel aan verschillende solistenconcoursen.
Christiaan behaalde prijzen op o.a. het Internationaal Solistenconcours
in Kerkrade en het Prinses Christina Concours. Daarna is hij alsnog
gestart met zijn conservatoriumopleiding. Zijn bachelor behaalde hij
aan de HKU bij Johan van der Linden en zijn masteropleiding ronde hij
af aan het conservatorium van Amsterdam bij saxofoon virtuoos Arno
Bornkamp. Momenteel volgt Christiaan aan het conservatorium in
Amsterdam de studie Docent Muziek en heeft directielessen van Danny
Oosterman.
Christiaan van der Weij
Christiaan musiceert in diverse ensembles en valt in bij grote orkesten.
Hij soleerde dit jaar bij het Rotterdams Filharmonisch en deed een tour door Frankrijk. Daarnaast
presenteert Christiaan muziekproducties voor scholen en bij de rijdende concertzaal – de Classic
Express - van het Christina Concours. Christiaan dirigeert het C-, D- en E-orkest.
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De orkesten en ensembles
Gedurende het gehele jaar 2017 telde de vereniging 5 harmonieorkesten. Daarnaast zijn enkele
ensembles actief. Onderstaand per orkest / ensemble een korte beschrijving.
E-orkest
Het E-orkest is het beginnersorkest. Leden die ‘net’ gestart zijn met muzieklessen leren in dit orkest
de beginselen van het samenspelen en van het spelen o.l.v. een dirigent.
Vanuit het muziekeducatieproject “Muziek is de Basis!” (vanaf 2011 jaarlijks georganiseerd door HOV
maar gesitueerd in de basisscholen), zijn er ieder jaar ongeveer 10-15 nieuwe leden die, na een zestal
instrumentele lessen op de muziekschool en aansluitend in het project ook al in orkestsamenstelling
te hebben gemusiceerd, instromen.
Wij geven deze instromers graag de kans om door te gaan met samen muziek maken in het E-orkest.
De ervaring leert dat hier een stimulerende werking van uitgaat. Instroom in het E-orkest staat ook
open voor leerlingen uit andere leerlijnen, die hier qua niveau bij passen. De bezetting van de
instrumentgroepen is onvolledig en kan van jaar tot jaar verschillen. Dit wordt volledig bepaald door
het aanbod van instromers.
Dit orkest laat de leerlingen ervaren dat je ook als je nog niet zo lang les hebt al wel veel plezier kunt
beleven aan het samen musiceren. Belangrijkste in dit orkest is enthousiasmeren en stimuleren van
de leerlingen.
De repetitie vindt wekelijks plaats op woensdag van 16.15-17.00 uur o.l.v. Christiaan van der Weij in
De Schakel in Vleuten.
D-orkest
Leerlingen die spelen in het D-orkest beheersen hun instrument dusdanig, dat ze op een goede
manier met elkaar kunnen samen spelen en aanwijzingen van dirigent begrijpen en kunnen
opvolgen. In de praktijk betekent dit dat leerlingen ongeveer een jaar les hebben gehad.
Het orkest bestaat uit 20 tot 35 leerlingen, met liefst een redelijke verdeling over de verschillende
instrumentgroepen. Naast jonge leerlingen doen er ook een aantal volwassenen mee die nog niet zo
lang hun instrument bespelen. Naast het blijven enthousiasmeren en motiveren van de leden van het
orkest wordt tijdens de repetities aandacht besteed aan: de rol van de verschillende
instrumentgroepen, muzieksoorten, alle maatsoorten, dynamiek en afwisseling in de muziek.
De repetitie vindt wekelijks plaats op woensdag van 17.05-17.50 uur o.l.v. Christiaan van der Weij in
De Schakel in Vleuten.
C-orkest
Leerlingen die spelen in het C-orkest hebben het HaFaBra A-examen gehaald of spelen op een
vergelijkbaar niveau. De dirigent bepaalt in overleg met de coördinator opleidingen binnen HOV en
na overleg met de instrumentdocent of het niveau voldoende is voor instroom/doorstroom in het Corkest. Deze procedure wordt overigens ook bij doorstroom van /naar de andere orkesten binnen de
vereniging gehanteerd en is in 2017 beschreven in ‘Doorstroombeleid HOV’.
In het C-orkest wordt van de leden verwacht dat er serieus wordt meegedaan en dat ook thuis wordt
gestudeerd op de orkestpartijen. De optredens duren wat langer, vinden plaats op andere locaties en
er wordt gespeeld voor ander publiek. Het C-orkest geeft gemiddeld 4 à 5 concerten / optredens per
jaar.
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Het C-orkest speelt muziek waarvoor een redelijk goede bezetting vereist is en daarom moeten de
leden van het C-orkest zich goed gaan realiseren dat het orkest alleen kan functioneren als het als
een samenwerkend team wordt gezien. Een team kan alleen functioneren / presteren als het
compleet is en rekening houdt met elkaar.
Deelname aan een festival of muziekconcours behoort tot de mogelijkheden. Het orkest bestaat uit
ongeveer 25 leden. Liefst zijn alle groepen instrumenten (secties) goed vertegenwoordigd. Dit kan
echter niet worden gegarandeerd.
Muzikanten die doorstromen naar het B-orkest blijven nog minimaal een jaar meespelen bij het Corkest, wat niet alleen de continuïteit maar ook het niveau ten goede komt.
De repetitie vindt wekelijks plaats op woensdag van 17.55-18.40 uur o.l.v. Christiaan van der Weij in
de Schakel in Vleuten.

Een greep uit de concerten en activiteiten van het C-, D- en E-orkest
Paasblaas – 17 april 2017
Het C-orkest heeft heel goed gespeeld, tijdens de
Paasblaas in Aarlanderveen. Op dit festival voor
jeugdorkesten werd het optreden beoordeeld
door een jury.
De jury was heel tevreden over het optreden over
het C-orkest o.l.v. Christiaan van der Weij.
Quote uit juryrapport: "Zeer goed karakter.
Probeer nu nog wat grotere lijnen te maken +
aandacht voor articulatie. Verder loopt het steady
door. Een zeer verdienstelijk optreden!". Na
afloop van het optreden hebben de leden van het
orkest en meegereisde publiek geluisterd naar
een mooi concert van de fanfare uit Aarlanderveen o.l.v. Danny Oosterman.
4

Parkconcert Anafora – 13 mei 2017
Het E-orkest heeft op 13 mei o.l.v. Christiaan van der Weij gespeeld
bij Anafora Utrecht in het Máximapark. Vanwege het onbestendige
weer is het orkest in het paviljoen gaan zitten met de deuren open
voor het publiek. Het was een leuk optreden op een prachtige locatie,
waarbij de orkestleden na afloop van Anafora een hapje en drankje
kregen aangeboden. Prima lokale samenwerking.

Uitwisselingsweekend met Amicitia – 20/21 mei 2017
De leden van het C-orkest hebben in mei een uitwisselingsweekend gehad met het jeugdorkest van Harmonie Amicitia
uit IJsselstein. Een weekend lang hebben zij samen gerepeteerd
en allerlei leuke activiteiten ondernomen.
Het weekend stond geheel in het teken van CSI. Zo’n weekend
samen met een ander orkest is niet alleen heel leerzaam, het is
echt 'killing' en crimineel gezellig.
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Campusfestival – 25 juni 2017
Het Campusfestival is een nieuw amateurkunst festival dat is ‘geboren’ uit de samenwerking tussen
HOV en Cultuur19. Het C-orkest speelde tijdens deze eerste editie van het Campusfestival op de
Cultuurcampus in Vleuten een aantal stukken uit James Bond en The Hunger Games.
De toeschouwers waardeerden het optreden enorm en beloonden de muzikanten met een groot
applaus. Het festival markeerde een start van een nieuwe lokale amateurkunsttraditie: beginnende
makers en professionals werken samen aan producties en presenteren die - op een laagdrempelige
manier – aan een lokaal publiek (wijkgericht).
JeugdProms – 7 oktober
Voorafgaand aan de PromsNacht verzorgde het D-orkest de JeugdProms. Dit muzikale evenement
voor jonge jeugd stond geheel in het teken van circus. Daarvoor is samengewerkt met jeugdcircus
Diedom uit Utrecht, een clown en een acrobaten duo.
Het hooggeëerd publiek - ruim 350 bezoekers – heeft kunnen genieten van een gevarieerd interactief optreden met orkest, clown en acrobaten.
Ruimtevaartkamp – 4/5 november 2017
Het jaarlijkse kamp van de jeugdorkesten heeft een tweeledig
doel. Enerzijds wordt er tijdens het weekend veel samen muziek
gemaakt om de muzikale ontwikkeling van de individuele leden
en het orkest te stimuleren. Anderzijds is het ook bedoeld om
de sociale cohesie binnen het orkest te versterken; de leden
ontwikkelen en ervaren een sterker gevoel van verbondenheid
met de vereniging.
Het thema voor dit weekend was ‘Ruimtevaart’. De ruimtereis
van het D- en E-orkest startte op zaterdag 4 november in de
bossen van Austerlitz. Zondagmiddag waren de 6 astronautenteams weer veilig geland en lieten aan
de ouders en bekenden tijdens een concert buitenaards goede muziek horen.
UtrechtBlaast Jeugd Festival– 18 november 2017
Op 18 november organiseerde Harmonieorkest Vleuten in samenwerking met Cultuur19 voor het
eerst een festival voor jeugdorkesten. Het festival is bedoeld om de creatieve- en artistieke
orkestontwikkeling van jeugdorkesten te stimuleren.
In totaal zes orkesten uit Utrecht en (wijde) omgeving gaven acte de présence, waaronder het HOV
C-orkest. De deelnemers volgden gedurende de dag een programma met verschillende muzikale
workshops (gericht op het stimuleren en ontwikkelen van eigen muzikaliteit en creativiteit).
Daarnaast verzorgden alle deelnemende orkesten een optreden dat werd beoordeeld door een
professionele jury.
Vernieuwend aan de opzet van het festival was dat (1) alle deelnemers een programma met
workshops konden volgen – dat is in Nederland nog niet eerder op deze manier gedaan, (2) dat alle
orkesten een speciaal voor dit festival gecomponeerd stuk (Aurora Borealis van componist Ivo
Kouwenhoven) speelden als verplicht werk, (3) dat dit verplichte werk niet alleen op muzikale
uitvoering, maar eveneens op creativiteit werd beoordeeld. Alle orkesten was namelijk vooraf
gevraagd om extra aandacht te geven aan presentatie en toevoegen van cross overs met andere
kunst disciplines – daar is bij het schrijven van het stuk rekening mee gehouden.
De optredens zijn beoordeeld door een onafhankelijke professionele jury bestaande uit Jules v/d Loo
(muzikaal) en Herma van Piekeren (creatief). De prijsuitreiking aan het einde van de dag was
spannend. De onafhankelijke jury wees het C-orkest o.l.v. Christiaan van der Weij uiteindelijk aan als
duidelijke winnaar van het festival.
Zie ook het ‘best practice’ artikel uit Klankwijzer in de paragraaf HOV in de pers.
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B-orkest
Het B-orkest is bedoeld voor de al wat meer gevorderde muzikanten. Leerlingen of muzikanten zijn al
verder in de muzikale ontwikkeling, waardoor de muziekstukken en concerten bij dit orkest serieuzer
van opzet zijn. Het speelplezier staat echter nog steeds voorop. Het orkest- en samenspel worden
verder doorontwikkeld, evenals de gang van zaken bij repetities en concerten.
Het B-orkest bestaat uit tenminste 25 muzikanten (jongeren en volwassenen) en kent een eigen
muziekcommissie. Ook zijn er leden uit het orkest betrokken bij het organiseren van eigen optredens.
Het repertoire wordt in overleg met de eigen muziekcommissie gekozen, zodat dit zo veel mogelijk
aansluit bij het niveau en de interesse van de muzikanten zelf.
Er wordt regelmatig deelgenomen aan een festival of concours en er wordt meerdere keren per jaar
een uitdagend optreden gegeven. Het doel is om het B-orkest op 3e divisie niveau te kunnen laten
functioneren, zodat de overstap naar het A mogelijk blijft.
De repetitie vindt wekelijks plaats op woensdag van 18.45-19.45 uur o.l.v. Matthijs van Ganzewinkel
in De Schakel in Vleuten

Een greep uit de activiteiten van het B-orkest
Concert in Efteling – 7 mei 2017
Het B-orkest trad (op uitnodiging) op in De
Efteling! Een hele mooie locatie voor een
sprookjesachtig concert. De dirigent heeft
speciaal voor dit concert is een muziekstuk
gearrangeerd dat is gebaseerd op een aantal
bekende ‘Efteling melodieën’.
Dit optreden was zowel muzikaal als sociaal – de
jeugd heeft zich samen prima vermaakt in het
park - een groot succes!
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Concert AZC- 14 december 2017
Om de bewoners van het AZC in de Kerstsfeer te brengen, heeft het B-orkest op donderdag 14
december een concert gegeven. Het repertoire was in overleg met de organisatie vastgesteld en
bestond uit een mix van kerstachtige muziek en enkele stukken uit het ‘gebruikelijke repertoire’.
Bij aankomst werden we hartelijk ontvangen door de medewerkers en de bewoners van het AZC.
Voor deze gelegenheid was de dresscode ‘foute kersttrui’ en daar had iedereen zich goed aan
gehouden! Inclusief de dirigent Matthijs van Ganzewinkel. Hij had een, door de leden van het Borkest zelf gefinancierd, fout kerstpak aan. Tijdens het concert werd er, vooral door de kinderen in
het publiek, erg enthousiast meegeklapt, gedanst en meegezongen. Na afloop hebben we heel veel
enorm dankbare en positieve reacties gekregen van de bewoners en medewerkers. De bewoners
vonden het erg leuk en bijzonder, dat het hele orkest naar hen toe gekomen is om dit concert te
geven.

A-orkest
Het A-orkest stond ook in 2017 onder leiding van Arjan Gaasbeek en bestaat uit vergevorderde
muzikanten (HaFaBra diploma B+, C- of D-examenniveau, afhankelijk van het instrument). De
repetitie vindt wekelijks plaats op woensdag van 20.00-22.15 uur in De Schakel in Vleuten. Het orkest
speelt een zeer uiteenlopend repertoire variërend van klassieke werken tot lichte muziek en pop..
Het orkest gaat eens per vier jaar op concours en komt uit in de 1e divisie. Zeker voor dit orkest geldt
dat er met ambitie muziek wordt gemaakt, zonder daarbij het speelplezier en de gezelligheid uit het
oog te verliezen. In 2017 zijn er 3 jeugdleden uit het B-orkest doorgestroomd naar het A-orkest.
Een greep uit de activiteiten van het A-orkest in 2017
Brel & Brass – 25 maart 2017
Programmeur Marjan van Huijstee van Podium De Hoge Woerd stak haar trots niet onder stoelen of
banken. Een uitverkochte zaal voor het concert Brel & Brass, met een mix van internationale en
lokale muzikanten; Leidsche Rijn blaast met recht een flinke partij mee in het culturele leven van
Utrecht.
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Voor de pauze speelde het orkest een Frans-Belgisch programma dat bestond uit Marche Militaire
Française van Saint-Saëns, Valley of the Pinios van Kevin Houben, Egmont van Bert Appermont Het
vierdelige Egmont met de solo van gitarist Silvan de Smit werd door velen als hoogtepunt voor dit
eerste deel van het concert gezien.

Na de pauze bracht het samenspel van Harmonieorkest Vleuten, bastrombonist Jos Jansen en de
Belgisch-Franse Brel-vertolkster Micheline Van Hautem de zaal in vervoering. De Vlaamse zangeres
zong de mooiste nummers van Jacques Brel, Jos Jansen toonde zijn veelzijdigheid met virtuoos spel
en het A-orkest begeleidde de solisten op een hele knappe manier.
De reacties van muzikanten en bezoekers na afloop waren veelzeggend: dit smaakt naar meer! Ook
als het aan de programmeur van Podium Hoge Woerd ligt wordt de samenwerking in de toekomst
gecontinueerd.
Bloaskapel
Naast de orkesten is er ook een Bloaskapel verbonden aan de vereniging. Deze groep bestaat uit ca.
15 enthousiaste muzikanten die feesten, partijen en evenementen in de omgeving muzikaal
ondersteunen. Ze spelen een heel breed repertoire en zijn echte sfeermakers.
Een greep uit de optredens in 2017
De Bloaskapel speelde op een groot aantal evenementen in Vleuten en omgeving.
Zoals in februari tijdens de Carnavalsmis in
Harmelen voor carnavalsvereniging de
Kwakbollen, op Koningsdag op het dorpsplein
in Vleuten, bij De Haaring-party Haarzuilens,
de Haarse Kermis, de intocht van Sinterklaas
eind november in Vleuten en Haarzuilens en
verspreid over het jaar bij diverse serenades
voor jubilea, trouwpartijen en verjaardagen.
Daarnaast heeft de Bloaskapel eind oktober
als Tirolerkapel opgetreden tijdens het
Oktoberfest op het Dorpsplein in Vleuten.
Mede door het type evenementen waar de
kapel optreedt is het publieksbereik groot.
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Saxofoonkwartet ‘Hova Zembla’
Het saxofoonkwartet ‘Hova Zembla’ bestaat uit Karin van Beek, Patrick Leliveld, Julia Moormann en
Matthijs van Ganzewinkel. Zij zorgen voor vertegenwoordiging van HOV op verschillende
evenementen, waarbij de bijdrage van een geheel orkest om welke reden dan ook niet mogelijk is.
In 2017 heeft Hova Zembla diverse optredens
verzorgd: in februari werd er gespeeld op een
groot dansgala in Kasteel de Haar, eind maart in
Breda en begin september tijdens het jaarlijkse
uitfeest in Podium Hoge Woerd.
Het hoogtepunt van afgelopen jaar was de in
november i.s.m. Cultuur 19, zelfgeorganiseerde
saxofoonkwartettendag. Een dag met diverse
workshops en een afsluitend concert met het
bekende Berlage Saxophone Quartet en drie
andere deelnemende kwartetten.
Het kwartet heeft in 2017 haar repertoire verder verbreed en verwacht daarmee ook het komend
jaar weer gevarieerde optredens te kunnen verzorgen.
Concerten met meerdere orkesten & overige HOV-activiteiten
Vriendenconcert – 23 januari 2017
Het jaarlijkse Vriendenconcert was op zondag 23 januari. De zaal van Theater Vleuterweide aan de
Burchtpoort in Vleuterweide was zowel voor als na de pauze tot de nok toe gevuld met fans die een
kaartje hadden weten te bemachtigen voor deze concertmiddag. Voor de pauze traden het E-, D- en
B-orkest op. Na de pauze lieten het C- en A-orkest de bezoekers genieten van de mooiste
blaasmuziek.
Het Vriendenconcert is een mooie gelegenheid
om vrijwilligers en bijzondere leden eens in het
zonnetje te zetten. In 2017 viel die eer te beurt
aan Jaap Vermeulen en Lida Versluis. Beiden
waren namelijk vijftig jaar lid van HOV! Van die
50 jaar hebben ze ruim 40 jaar naast elkaar
gezeten in het orkest. Zowel Jaap als Lida zijn
zeer gewaardeerde vrijwilligers die zich trouw en
enthousiast inzetten voor het HOV.

HOV instrumentenwisseldag- 1 april 2017
Tijdens de grote HOV-instrumentenwisseldag kregen HOV-leden de kans om eens te ervaren hoe het
is om een ander instrument te bespelen. Elk deelnemend lid heeft een ander instrument gekregen, er
is onder leiding van verschillende docenten in groepjes hard geoefend om aan het einde van de
middag een uitvoering te kunnen geven.
Voor velen was het verrassend om te ervaren hoe lastig het is om in een andere muzieksleutel te
moeten lezen, in plaats van met 3 ventielen in eens met talloze klepjes op een klarinet of sax te
spelen of andersom. Het is een hele leuke, afwisselende en zeer leerzame dag geweest!
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Koningsdag – 27 april 2017
Voor Harmonieorkest Vleuten is musiceren op een oranjegekleurd druk en gezellig Dorpsplein altijd
één van de hoogtepunten. Door de verwachte lage temperaturen was de kans dat er schade zou
ontstaan aan de houten blaasinstrumenten echter heel erg groot. Om die reden is de officiële
opening van de festiviteiten in fanfarebezetting gedaan. Dit was de tweede keer op rij dat we
gedwongen door omstandigheden deze keuze hebben moeten maken.

Voor de concerten van het C- het B- en het A-orkest is op het laatste moment besloten om uit te
wijken naar de Torenpleinkerk. De kerk was tot de laatste stoel gevuld met bezoekers die hebben
genoten van de veelzijdigheid van de orkesten. Toen ‘s middags toch ook het Oranje-zonnetje nog
doorbrak, kon de Bloaskapel de feestvreugde op een volgestroomd Dorpsplein verder vergroten.

Dodenherdenking – 4 mei 2017
HOV-A (voor deze gelegenheid o.l.v. Matthijs van Ganzewinkel) verzorgde de muzikale omlijsting bij
de herdenking in Vleuten. Het D-orkest o.l.v. Christiaan van der Weij speelde bij de herdenking van
het comité 4 en 5 mei Leidsche Rijn op het Berlijnplein. Een blazersensemble vanuit de vereniging
was aanwezig bij de herdenking op De Brink in Haarzuilens.
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Imagination A- en B-orkest – 18 juni 2017
Imagination - voor degenen die er niet bij zijn geweest zal
het dat altijd blijven..... Wat was het een mooie muzikale
middag in de grote zaal van CineMec Utrecht!
Het B-orkest o.l.v. Matthijs van Ganzewinkel speelde fraaie
stukken filmmuziek en liet zich van zijn beste kant horen en
zien. De zelf gemaakte intro-filmpjes waren een leuke
vernieuwende toevoeging aan het optreden.

Het A-orkest o.l.v. Arjan Gaasbeek speelde symfonie no. 1 - The Lord of the Rings van Johan A. De
Meij. Drie kwartier vrijwel onafgebroken concentratie en prachtige muziek en met op het grote witte
doek de prachtigste tekeningen van Zandkunstenaar Immanuel Boie. Tijdens de na-borrel op het dak
van CineMec Utrecht louter enthousiaste bezoekers. Al met al geslaagd evenement!

Seizoensafsluiting - 5 juli 2017
Bij de seizoensafsluiting hebben alle orkesten een optreden verzorgd. De (gratis) optredens waren
buiten op het plein voor De Schakel zodat iedereen die dat wilde kon komen luisteren. Voor de leden
en gasten die zich vooraf hadden aangemeld was er een prima BBQ geregeld zodat iedereen op een
ontspannen en gezellige manier het muzikale seizoen kan afsluiten om op vakantie te gaan.
Dit is tevens het moment om diverse vrijwilligers die actief zijn binnen de vereniging eens even goed
in het ‘zonnetje’ te zetten, want zonder al deze mensen kan een club als HOV niet draaien. Het
bedanken van vrijwilligers wordt traditie getrouw gedaan door de LDC – De Leuke Dingetjes
Commissie – die er ieder jaar weer in slagen om daar iets bijzonders van te maken. Onder andere
door steeds weer originele ‘Awards’ te bedenken. Een mooie verenigingsavond waarbij het credo
‘Muziek maken met ambitie zonder daarbij de gezelligheid uit het oog te verliezen’ heel tastbaar
wordt gemaakt.
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Uitfeest Castellum Hoge Woerd – 3 september 2017
Via de Leidsche Rijn Connectie was HOV gevraagd zich te
presenteren op het Uitfeest – de traditionele start van het
Culturele seizoen – in Leidsche Rijn. Tijdens het Uitfeest
trad het klarinetensemble voor het eerst op. Het ensemble
heeft mooi gespeeld in de zeer fraaie entourage die de
centrale hal van Podium Hoge Woerd biedt met het daar
aanwezige Romeinse schip. Ook Saxofoonkwartet Hova
Zembla heeft wat later op de dag een sterk optreden
neergezet op een wel heel bijzondere locatie; de laad/los
lift van het theater. Bij nader inzien toch een hele leuke plek om voor een 'uitverkochte zaal' te
spelen. Publiek van zeer enthousiast over beide gevarieerde optredens.

Talentontwikkeling
Talentontwikkeling is een belangrijk speerpunt binnen HOV. Op diverse manieren wordt hieraan
invulling gegeven.
Muzieklessen en - examens
In 2017 volgden 91 leden actief muzieklessen. Deze leden volgen (meestal) wekelijks muzieklessen
bij een professionele muziekdocent, waarbij HOV vraagt om gebruik te maken van het HaFaBraraamwerkleerplan. Dat betekent dat op gestructureerde manier alle aspecten van de muzikale
ontwikkeling worden gestimuleerd en periodiek de
bijbehorende examens worden afgelegd.
In 2017 legden 22 leden met succes een examen af.
Een deel van de geslaagden is afgebeeld op de foto.
Een examen bestaat uit een theorie- en een praktijk deel.
Examens worden afgenomen door onafhankelijke
gecommitteerden. Hiermee en met het jaarlijkse
voorspelen volgt HOV actief de vorderingen en de
ontwikkeling van de leerlingen.
Studiedagen en sectierepetities
Naast de lessen en de reguliere orkestrepetities is tijdens sectierepetities (A- & B-orkest) en tijdens
de studiedagen gewerkt aan verdere muzikale ontwikkeling (verdieping). Ook het muziekkamp (D- &
E-orkest) en het UtrechtBlaast jeugdorkesten festival in het najaar zijn gelegenheden waar actief
gewerkt wordt aan verbreden en verdiepen van muzikale ontwikkeling. Vorderingen die worden
gemaakt tijdens een studiedag of studieweekend zijn vaak groot en duidelijk waarneembaar.
Studieweekend A-orkest- 8/9 april 2017
A-orkest heeft een zeer intensief studieweekend in Someren achter de rug. Zaterdagochtend is er in
secties intensief gerepeteerd onder deskundige begeleiding van de sectierepetitoren: Perry
Hoogendijk (zwaar koper), Sander Teepen (dubbelriet & fluiten), Paul van Gils (scherp koper), Jules
Van de Loo (saxofoons), Albert-John Vervorst (slagwerk), Henk Veldt (hoorns), terwijl de
klarinetgroep door dirigent Arjan Gaasbeek zelf onder handen werd genomen.
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Tijdens het weekend zijn er 5 tuti-repetities gehouden, waarbij alle 5 delen van The Lord of the Rings
symphony van Johan de Meij stevig in de steigers zijn gezet. Natuurlijk is er tussen de repetities door
ook aandacht geweest voor de sociale aspecten van een verenigingsweekend. Bijzonder om te zien
wat een ontwikkelingen er zeker muzikaal maar ook op sociaal vlak in een relatief kort weekend
kunnen worden Bereikt.
Studiedagen voor PromsNacht en Jeugdproms – 10 & 17 september
Op 10 september was er een intensieve studiedag voor het A-orkest, waarbij het orkest en de
zangers / zangeressen hard hebben gerepeteerd op het gehele Proms-programma. Een week later
waren de leden van het D-orkest aan de beurt om samen met de acrobaten en clown te werken aan
het programma voor de JeugdProms. Beide studiedagen vonden plaats in De Schakel in Vleuten.
Ensemblefestival Nieuwe Vaart – 5 februari 2017
Talentontwikkeling van onze orkestleden vindt ook deels buiten de vereniging plaats. Veel van de
lessende leden volgen hun muzieklessen bij docenten die zijn verbonden aan Kunstencentrum
Nieuwe Vaart.
Nieuwe Vaart organiseert 1x per jaar voor diverse blaas- &
strijkinstrumenten een ensemble festival dag. ’s Ochtends
en een deel van de middag intensief repeteren en de dag
afsluiten met een concert voor belangstellenden.
Veel HOV leerlingen hebben aan het ensemble festival
deelgenomen, waar ze o.l.v. Henk Veldt (docent koper) en
m.m.v. Nicole van Jaarsveld (docent klarinet) weer in
nieuwe samenstellingen en op een andere manier samen
muziek hebben gemaakt.
Solisten
Met enige regelmaat wordt in de verschillende orkesten (bewust) gekozen voor muziekstukken
waarin sprake is van solistische passages of van een solist die door het orkest wordt begeleid.
Solisten stijgen boven zichzelf uit kunnen en kunnen een formidabele muzikale prestatie neerzetten.
Hiermee vervullen ze voor met name de jongere leerlingen maar ook voor mede muzikanten de
functie van ‘rolmodel’. Het motiveert en stimuleert om zelf ook door te groeien.
Deelname projectorkesten en andere muzikale projecten
Diverse leden kiezen er op vrijwillige basis voor om deel te nemen aan projectorkesten, play-inns of
andersoortige muziekprojecten. Vanuit de vereniging wordt deelname gestimuleerd door informatie
binnen de vereniging te delen en leden te wijzen op de mogelijkheid en ook de muzikale kansen die
hier voor hen liggen. In 2017 hebben leden van HOV deelgenomen aan:
- Nationaal JeugdProjectOrkest (JPO)
- Ad Hoc – vakantie projectorkest
- ZON – ZomerOrkest Nederland
- ECWO-projectorkest
- Dwarsfluitkamp
- Diverse Play Inns en workshops
Opleiding derden
HOV werkt niet alleen aan de ontwikkeling van de eigen leden, maar draagt ook bij aan de
ontwikkeling van nieuwe dirigenten (in opleiding) door hen een stage-avond aan te bieden. Zo is de
opleidingsgroep van de Bond van orkestdirigenten en instructeurs een avond op bezoek geweest in
Vleuten. Studenten aan de opleiding mochten werken met het B-orkest om op deze manier hun
vaardigheden verder te ontwikkelen. Een zeer leerzame ervaring voor de dirigenten in opleiding én
voor de orkestleden.
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Commissies
Concertcommissie A-/B-orkest
De concertcommissie A-orkest bestond in 2017 uit Marieke Verhage, Reinie Nečas-Niessner , Daniel
Nečas-Niessner en Joyce Meijer.
De concertcommissie voor het A orkest heeft afgelopen jaar weer voor een veelzijdige volle agenda
gezorgd. Het jaarlijkse Vriendenconcert, een uniek Brel & Brass-concert met Micheline van Hautem in
Podium Hoge Woerd, een grote uitdaging in het Cinemec Imagination-concert met de muziek van
The Lord of the Rings, samen met de uit België afkomstige zandkunstenaar Imanuel Boie.
Concertcommissie B-orkest
De concertcommissie B-orkest bestond in 2017, naast de orkestmoeders Julia Donker en Annet van
Rooijen, uit Inez Visser, Thomas van den Ende en Joyce Meijer.
De concertcommissie voor het B orkest is sinds dit jaar actief in de huidige samenstelling.
Afgelopen jaar heeft het B-orkest diverse leuke activiteiten en concerten gehad.
Ze zijn op kamp geweest, hebben tijdens Koningsdag een spetterend concert gegeven, een uniek
filmconcert verzorgd in Cinemec in Utrecht en in het AZC in Utrecht hebben ze een hartverwarmend
concert gegeven waar veel bewoners hen zeer dankbaar voor waren.
Ook hebben ze de gelegenheid gekregen om te spelen in de Efteling. Met de activiteiten die worden
georganiseerd wordt zo goed mogelijk aansluiting bij de doelgroep van de spelende leden gezocht.
Daarbij wordt er tevens gezorgd voor voldoende muzikale uitdaging.
Jeugdactiviteitencommissie (JAC)
De jeugdactiviteitencommissie bestond in 2017 uit Gideanne Bakker (ouder), Marco Dijkhuizen
(ouder), Manon Streng (ouder), Judith Bisschop (lid A-orkest), Laurien Broekman (lid A-orkest) en
Lysbeth van den Berg (bestuurslid).
De organisatie van de concerten en activiteiten wordt steeds door enkele leden van de
jeugdcommissie gedaan i.s.m. de dirigent en orkestouders. Bij de uitvoering worden steeds ook
andere vrijwilligers gevraagd om een bijdrage te leveren.
De Jeugdactiviteitencommissie organiseert concerten en activiteiten voor het E-, D- en C-orkest.
Twee belangrijke uitganspunten zijn: het stimuleren van de muzikale ontwikkeling en samen
genieten van muziek maken inclusief het stimuleren van de sociale cohesie binnen de orkesten.
Voor elk orkest is een gevarieerd programma samengesteld, afgestemd op het niveau en de
belevingswereld van de kinderen.
Voorbeelden van activiteiten die afgelopen jaar georganiseerd zijn: Jeugdproms met als thema
Circus, het ruimtevaartkamp voor het D- en E kamp en een UtrechtBlaast jeugdfestival.
Om zo veel mogelijk mensen te kunnen laten genieten van de muziek van de jeugd wordt gezocht
naar concertlocaties waarmee hieraan invulling kan worden gegeven. Daarom is er bijvoorbeeld voor
gekozen om muziek te maken bij een speeltuin vlak bij een logeerhuis voor kinderen met een
verstandelijke beperking en op te treden in een verzorgingshuis.
Muziekcommissie A-orkest
In 2017 bestond de muziekcommissie van het A-orkest uit Marcel van Dijk, Arjan Gaasbeek (dirigent),
Matthijs van Ganzewinkel, Hedwich Kuipers, Suzanne van Vliet en Harmen Wijnia. Hanco Spaan was
bibliothecaris.
In 2017 was het Vriendenconcert het eerste concert. Hier werd alvast een preview gegeven voor het
Cinemecconcert in juni middels het deel Gandalf uit de symfony nr 1 The Lord of the Rings van Johan
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de Meij. Verder werden de pasodoble Puenteareas, de mars Mens sana in corpore sano en de West
Side Story uitgevoerd. Hiermee is een veelzijdig programma gepresenteerd en dat aansluit bij het
publiek dat het Vriendenconcert bezoekt.
Op 25 maart is een bijzonder ‘Brel en Brass’ concert gegeven in samenwerking met theater Podium
Hoge Woerd. Voor de pauze presenteerde HOV zich met een Frans-Belgisch programma: Marche
Militaire Française van Saint-Saëns, Valley of the Pinios van Kevin Houben, Egmont van Bert
Appermont - die we na de Amsterdamse uitvoering vorig jaar ook in Utrecht wilden laten klinken - en
als afsluiting voor de pauze Capriccio - het concert voor orkest en bas trombone - van Steven
Verhelst met als professioneel solist Jos Jansen.
Na de pauze stond geheel in het teken van de liederen van Brel gezongen door soliste Micheline van
Hautem en HOV. Een uitverkochte zaal heeft genoten van een betoverend concert. Het concert was
een balans van uitdagende muziek middels Egmont en het bastromboneconcert (ontwikkeling) en
lichte muziek (verbreding).
Tijdens Koningsdag is een kort programma met lichter repertoire (breder publieksbereik) gespeeld.
Op 18 juni was het ‘Imagination’ concert in samenwerking met Cinemec. Nadat het B-orkest in het
eerste deel tot de verbeelding sprekende filmmuziek had gespeeld, heeft het A-orkest de volledige
symfony nr 1 The Lord of the Rings van Johan de Meij gespeeld. Deze symfonie is een klassieker in de
harmonie wereld en bestaat uit 5 delen die een personage of streek uit het boek ‘In de ban van de
Ring’ van Tolkien verbeelden. Het verhaal in de muziek werd door zandkunstenaar Immanuel Boie in
beelden omgezet die live op het bioscoopscherm werden vertoond. Dit werk was een grote muzikale
uitdaging voor HOV (ontwikkeling) en tevens een vernieuwend concept waarmee ook ‘nieuw’ publiek
is bereikt (verbreding).
Het najaar stond in het teken van de 23e HOV PromsNacht. Het concert werd geopend met Also
Sprach Zarathustra en de ouverture Leichte Kavallerie. Daarna zijn vele rock / pop klassiekers
gespeeld met diverse zangers en zangeressen. Na o.a. Barcelona, Mr Bojangles, Valerie, New York
New York, Deep Purple, 99 Luftballons, Radar Love, Avond, Jimmy, Nederlandse Medley, Leef en
Amsterdamse Medley ‘ging het dak er weer af’.
Muziekcommissie B-orkest
Voor het B-orkest was 2017 een iets rustiger jaar qua concerten. Het Vriendenconcert werd alvast
gestart met het thema van het grote filmconcert in juni. Als begeleidingsorkest werd bij echte
filmbeelden muziek gespeeld van James Bond's Spectre, Junglebook en The Hunger Games. Ook
werd het werk waarmee het festival in Ammerzoden werd gewonnen "Antarctica" van Carl Wittrock
uitgevoerd met bijpassende filmbeelden.
Op Koningsdag werd het filmrepertoire uitgebreid met Peter Gun-thema uit de film The Blues
Brothers en de filmmuziek van Grease.
In juni speelde het B-orkest voor de pauze op het Cinemec-Imagination concert. Het filmrepertoire is
uitgevoerd in de grote bioscoopzaal met als spetterend hoogtepunt een compilatie van stukken uit
de Harry Potterfilms. Dit sloot heel goed aan bij de Harry Pottertentoonstelling die periode in de
Cinemec-bioscoop.
Na de zomer werd pas weer in december een concert gegeven in het Asielzoekerscentrum van het
COA in Utrecht. Hier werd zowel vrolijk kerstrepertoire (niet-religieus getint) afgewisseld met
serieuze concertwerken als El Camino Real en Whispers from Beyond. Ook werd nog de
popsong Take on Me van Aha uitgevoerd.
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Sponsoring en fondsenwerving
Voor de aanschaf en het onderhoud van instrumenten, de huur van repetitie- en zaalruimtes, de
vergoedingen voor de dirigenten en het organiseren van concerten en projecten als ‘Muziek is de
Basis’ zijn de bijdragen van gemeente, fondsen en sponsors essentieel. Gelukkig mag Harmonieorkest
Vleuten zich verheugen in een groot aantal sponsors die de muziekvereniging een warm hart
toedragen. Zonder de steun van sponsors, in natura en financieel, zou de PromsNacht bijvoorbeeld
niet georganiseerd kunnen worden.
In 2017 heeft Harmonieorkest Vleuten bijdragen ontvangen van het Oranjefonds. Met een groot deel
van de leden is meegedaan aan de collecte van het Oranjefonds (in Vleuten en een deel van
Vleuterweide). De helft van de totale opbrengst van €1.245,94 is bestemd voor het Oranjefonds en
de andere helft komt indirect ook ten goede aan de vereniging.
Leuke-dingetjes-commissie (LDC)
De LDC werd in 2017 gevormd door Reinie Nečas-Niessner, Manon Streng, Inez Visser, Eveliene
Wormgoor, Ton Boerman, Wilma Roorda, Suzanne van Vliet en Harmen Wijnia.
De LDC van Harmonieorkest Vleuten is een ‘informele commissie’, die zorgdraagt voor de gezellige
aankleding van de diverse activiteiten van de vereniging en voor leuke extra's, al naar gelang de
inspiratie van de leden van de commissie. Een essentieel uitgangspunt is dat de 'leuke dingetjes' die
georganiseerd worden, spontaan zijn en niet noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de
vereniging. Zo verzorgde de commissie in 2017 onder andere een deel van het cadeau voor het
afstuderen van dirigent Arjan Gaasbeek. Voor deze gelegenheid werd door Matthijs van Ganzewinkel
het pianostuk 4'33 van John Cage gearrangeerd voor Groot Stilte Orkest, uitgevoerd onder leiding
van de afgestudeerde dirigent op de repetitie aansluitend aan zijn afstudeerconcert. Tijdens het
repetitieweekend verzorgde de LDC het ontspannende avondprogramma.
Ook heeft de LDC dit jaar samen met alle leden een kerstpakket samengesteld voor de drie
dirigenten en samen met de dirigent een bedankje voor het bestuur verzorgd.
Een onderdeel van de LDC is de Lief-en-Leedafdeling, die bijvoorbeeld zorgdraagt voor kaartjes bij
ziekte en kraamcadeaus bij gezinsuitbreiding.
Kledingcommissie
De kledingcommissie bestond in 2017 uit Lida Versluis, Sanne Wierda en Marleen Dijkhuizen. De
kledingcommissie denkt na over de verenigingsoutfit (uniform en shirts voor de jeugd) en verzorgt de
kledingvoorschriften voor de diverse concerten van alle orkesten.
In principe zijn deze voorschriften voor elk concert gelijk, maar soms zijn er kleine aanpassingen
gewenst. Voor het B orkest is dit jaar bepaald dat zij ook in ‘zwart’ op zullen treden. Hierdoor was het
mogelijk rode HOV T-shirts door te schuiven naar de onderliggende orkesten. Daar was behoefte aan
omdat het ledental van de onderliggende orkesten sterk is toegenomen. Aangezien er een nieuw
logo aan zit te komen, is besloten in 2017 geen nieuwe investering in shirts te doen. In 2018 zullen er
nieuwe polo's met het nieuwe logo worden aangeschaft.

Huisvesting
Na opleveren van een initiële haalbaarheidsstudie eind 2016 is de huisvestingscommissie in 2017 niet
als geheel bij elkaar gekomen. Vanuit het bestuur zijn de vervolgacties geïnitieerd.
Sinds jaar en dag maakt HOV gebruik van buurtcentrum De Schakel in de kern van Vleuten.
We mogen ons rekenen tot de groep trouwe vaste gebruikers en HOV participeert in het bestuur van
de Schakelraad. Toch is HOV in 2016 gestart met een initiatief dat moet leiden tot een eigen
accommodatie – het Muziekhuis Vleuten.
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Er zijn meerdere aanleidingen die soms aan elkaar gerelateerd zijn en/of elkaar versterken.
Aanleidingen zijn:
(1) Groei van de vereniging - beschikbare repetitieruimte & tijd ontoereikend
(2) Gebrek aan flexibiliteit – geen ruimte beschikbaar i.v.m. bezettingsgraad De Schakel
(3) Starten S- & G-orkest i.v.m. bijdrage inclusiviteit - versterkt bovenstaande punten
(4) Continuïteit amateurkunsteducatie borgen – huisvesting muziekschool staat onder druk
(5) De HOV-identiteit versterken en blijvend verbinden met de omgeving
In overleg met gemeente Utrecht zijn enkele locaties die in potentie voor dit plan geschikt leken
nader onderzocht. Eén voor één vielen de locaties om uiteenlopende redenen af. Slechts een locatie
lijkt geschikt om het plan te realiseren.
Na overleg met gemeente Utrecht heeft HOV vervolgens contacten gelegd met architectenbureau
Van Hoogevest uit Amersfoort. Aan hen is opdracht verstrekt om een verkennende
haalbaarheidsstudie uit te voeren voor deze locatie. Resultaten zijn besproken met
vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht, het Parkberaad en met Adriaan Geuze, de supervisor
& architect van het Máximapark. Betrokken stakeholders kunnen zich vinden in de door Van
Hoogevest gemaakte afwegingen en het inrichtingsvoorstel voor het terrein. Over de
verschijningsvorm van het gebouw lopen de meningen nog wat uit een. Begin 2018 hopen we het
eens te zijn over de verschijningsvorm van het gebouw. Als deze eerste fase is afgerond zal in Q1
2018 worden gestart met nader onderzoek naar de financiële haalbaarheid van het plan.

PR en communicatie
Pers
Harmonieorkest Vleuten is in 2017 wederom veelvuldig in het nieuws geweest. Elke maand was er
wel een bericht over Harmonieorkest Vleuten terug te vinden in de regionale huis-aan-huismedia
VAR Nieuwsblad en/of de Brug. En als er geen plek was in de gedrukte editie kon Harmonieorkest
Vleuten altijd rekenen op plaatsing in de (goedbezochte) online editie van deze kranten.
Harmonieorkest Vleuten wordt ook zelf benaderd voor een bijdrage. Met de eindredactie van de
regionale kranten vindt eigenlijk altijd vooraf overleg plaats over de aankomende berichtgeving,
zowel over de inhoud, de lengte als de plek in de krant.
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De berichten varieerden van een vermelding in de agenda tot aan een groter artikel over bijvoorbeeld het toekennen van subsidie in het kader van de cultuurnota. De hoge kwaliteit van de foto’s
van ‘huisfotografen’ Nico van Ganzewinkel, Ger Wijtsma en Edwin van den Berg dragen bij aan de
professionele uitstraling van de berichtgeving.
In het februari nummer van Klankwijzer, het landelijke magazine voor de HaFaBra-sector, is een 4
pagina’s tellend artikel gewijd aan het feit dat Harmonieorkest Vleuten is toegetreden tot de
CultuurNota van de stad Utrecht. In het decembernummer van Klankwijzer is stilgestaan bij de eerste
editie van het #UtrechtBlaast Jeugdorkesten festival. De opzet van het festival werd geschetst als
‘best practice’.

Twitter
Het twitteraccount @hov_1949 is vast onderdeel geworden van de communicatiemix van HOV.
Niet alleen om twitterende leden en fans te informeren, maar ook om andere stakeholders van de
vereniging op de hoogte te brengen van de activiteiten en te reageren op tweets die met amateurkunst en muziek te maken hebben. Zo is naar aanleiding van een aantal tweets een ‘relatie’ met het
LKCA ontstaan. In 2017 heeft HOV 221 tweets verstuurd via dit medium.
Facebook
Op Facebook is Harmonieorkest Vleuten actief aanwezig. De Facebookpagina is bijzonder populair bij
leden en fans. Bij grote events van de vereniging weten ook eerder genoemde stakeholders HOV op
Facebook te vinden – en te liken. Het aantal ‘likes’ van de pagina van HOV is door de grens van 600
gegaan en berichten wordt veelvuldig geliked, gedeeld en getagd. Het bereik wordt daardoor ook
steeds groter (gemiddeld circa 2500-3500 personen met uitschieters tot 10.000 unieke bezoekers).
Hiermee is Facebook voor HOV een belangrijk medium in de communicatiestrategie geworden.
Voor de communicatie met de eigen leden van het A- en het B-orkest wordt gebruik gemaakt van
twee besloten groepen.
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Website
De website werd in 2017 onderhouden door diverse bestuurs- en commissieleden, en zij leverden
ook regelmatig een bijdrage. Door de populariteit van Facebook en het gemak waarmee berichten
geplaatst en gedeeld kunnen worden, is de website voor de leden niet meer de primaire
informatiebron. Toch worden regelmatig nieuwsberichten en verslagen geplaatst en de agenda
wordt samen met secretaris Niki Seldenrijk bijgehouden.
In het laatste kwartaal van 2017 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een geheel nieuwe
website die voldoet aan de wensen en eisen van deze tijd (o.a. responsiveness). Begin 2018 zal de
nieuwe website live gaan. De website wordt dan gepositioneerd als informatiebron met een wat
minder dynamisch karakter en zal voornamelijk de wat meer tijdloze informatie van de vereniging
bevatten, waarbij natuurlijk met enige regelmaat updates en aanvullingen gepubliceerd zullen
worden. Ook is een nieuwe huisstijl ontwikkeld die beter aansluit bij het imago dat HOV wil
uitstralen; een jonge, frisse en actieve muziekvereniging die met zijn tijd mee gaat. Begin 2018 wordt
de huisstijl doorgevoerd.
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Stichting Promsnacht
De Stichting Promsnacht is veertien jaar geleden opgericht om daarmee voor de vereniging
Harmonieorkest Vleuten de financiële risico’s die verbonden zijn aan de organisatie van de
PromsNacht te beperken.

De PromsNacht is een grootst muziekfestijn dat inmiddels niet meer weg te denken is in de
evenementenkalender voor Vleuten, Leidsche Rijn en omstreken.
Het A-orkest van Harmonieorkest Vleuten, zangers, dansers en een spectaculaire lichtshow vormen
de ingrediënten voor een vertrouwd recept dat iedere keer weer garant staat voor een zeer
feestelijke muziekavond waarbij muzikale hoogtepunten worden afgewisseld met bekende
meezingers en verrassende optredens. Aansluitend aan het optreden van het orkest neemt DJ Ferry
(lokaal wereldberoemd) het stokje over om er tot in de kleine uurtjes een mooi dorpsfeest van te
maken.
Op zaterdag 7 oktober 2017 vond de 23ste PromsNacht plaats. Ook dit jaar was het evenement vooraf
al volledig uitverkocht. De bijna 1100 aanwezige bezoekers – jong en oud – werden door het bijna 80
muzikanten tellende orkest onder leiding van Arjan Gaasbeek getrakteerd op een avondvullend
muzikaal topprogramma; een mix van lichtklassieke stukken, pop, rock en Nederlandstalige
nummers. Daarbij ondersteund door vocaal sterke zangers en zangeressen, waarvan de meeste uit
Vleuten of directe omgeving. Een bewezen formule, want ook deze editie van ‘de Proms’ stond als
een huis. Iedereen die er geweest is zal het er mee eens zijn, het was weer een muzikale topper van
formaat.
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Stichting Vrienden van HOV
De Stichting Vrienden van Harmonieorkest Vleuten (VHOV) is in 2001 in het leven geroepen om het
Harmonieorkest Vleuten financieel te ondersteunen. Onze vrienden leveren een jaarlijkse bijdrage
van 15 of 25 euro aan de stichting VHOV. Deze inkomsten worden gebruikt voor het aanschaffen van
nieuwe instrumenten voor de vereniging en andere aankopen die ten goede komen aan de muziek
en concerten.
Terugblik op 2017
Het jaar 2017 zijn wij begonnen met wederom een zeer succesvol en volledig uitverkocht
Vriendenconcert in de Cultuurcampus in Vleuten. Samen met alle leden, onze vrienden, familieleden
en belangstellenden is het nieuwe jaar ingeluid met prachtige concerten van alle orkesten van HOV.
We begonnen het jaar met 172 Vrienden. Gedurende het jaar zijn wij een aantal vrienden verloren
en een aantal Vrienden rijker geworden.
Eind van het jaar hadden wij per saldo exact hetzelfde aantal Vrienden als begin 2017.
In 2017 heeft de stichting een aantal investeringen gedaan voor de vereniging. VHOV heeft een
nieuwe trombone en een nieuwe bas tuba gefinancierd. Daarnaast zijn er nog een aantal lopende
wensen, zoals nieuwe shirts voor de jeugdorkesten en eventueel een geluidsinstallatie voor de
vereniging. Deze worden waarschijnlijk in 2018 geeffectueerd.
Samenstelling vriendenbestuur en veranderingen
Het bestuur van de stichting VHOV bestond in 2017 uit Thomas Dingemans (voorzitter), Harry van
Lint (penningmeester), Suzanne van Vliet (secretaris) en Jan Bouwman (algemeen bestuurslid).
Per 21 november 2017 heeft Thomas Dingemans
afscheid genomen als voorzitter en bestuurslid van de
stichting VHOV. Thomas is bedankt voor de waardevolle
bijdrage die hij als voorzitter heeft geleverd aan de
stichting. Diederick Roeterink heeft het stokje van
Thomas overgenomen.
Op 27 november 2017 bereikte ons het droevige bericht
dat bestuurslid Jan Bouwman plotseling was overleden.
Veel verdriet en een groot gemis voor de stichting. Jan
stond altijd voor ons klaar als trouwe vriend van de
vereniging en bestuurslid van de stichting.
Wij zullen Jan enorm missen!
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Deel 2:
Terugblik,
partners, samenwerking,
fondsen & projecten
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Terugblik 2017 aan de hand van criteria Cultuurnota
Criterium /
Uitgangspunt
Artistieke kwaliteit

Bereikt in 2017
De stijgende lijn in muzikale ontwikkeling van het A-orkest heeft zich ook in 2017
doorgezet. Met het Brel & Brass concert in Podium Hoge Woerd, is
samengewerkt met de Belgische zangeres Micheline van Hautem en
professionele bastrombonist Jos Jansen. Beiden hebben deze productie vaker
gedaan, maar gaven na afloop aan dat de uitvoering met HOV een van de beste
was. Volgende muzikale hoogtepunt voor het A-orkest was de uitvoering van de
volledige Lord of the Rings symfonie van Joh. de Meij. Deze uit vijf delen
bestaande symfonie staat bekend om zijn hoge moeilijkheidsgraad. Een
zandkunstenaar uit België ‘toverde’ fraaie beelden op het grote witte doek van
CineMec Utrecht.

Uitvoering Lord of the Rings i.s.m. zandkunstenaar - CineMec 18-06-2017
Dirigent Arjan Gaasbeek heeft voor de orkestontwikkeling een lijn uitgezet naar
het concours in 2018 en door slim te programmeren wordt hiermee invulling
gegeven aan artistieke / muzikale ontwikkeling van individuele muzikant en
orkest als geheel.
Het B-orkest heeft bij het ‘Imagination concert’ in CineMec ook goed laten horen
wat het in zijn mars heeft. Met een geheel op filmmuziek gebaseerd programma
maakte het orkest indruk. Mooi om te zien dat op deze manier alle orkesten in
de vereniging zich blijven ontwikkelen.
Diverse leden zijn in kleinere HOV-ensembles gaan spelen. Dit is een heel goede
methode om muzikaal talent verder te ontwikkelen. Ensembles laten ook van
zich horen op bijvoorbeeld het Uitfeest in Leidsche Rijn.
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Criterium /
Uitgangspunt
Betekenis voor de
stad

Bereikt in 2017
Met 27 openbare optredens, waarvan 24 binnen de grenzen van de gemeente
Utrecht (veelal wijkgericht – Vleuten / Leidsche Rijn) heeft HOV zich veelvuldig
aan het publiek gepresenteerd. De sociaal maatschappelijke functie van het HOV
is zeker bij gelegenheden als Koningsdag en de 4 mei herdenking (op 3 locaties
aanwezig) duidelijk zichtbaar.

Samen met ZIMIHC is invulling gegeven aan #UtrechtBlaast activiteiten, onder
andere t.b.v. het WASBE-projectorkest o.l.v. Ivan Meylemans. HOV heeft hierbij
met name in de voorbereidingen en in logistiek organisatorische en
ondersteunende bijdragen geleverd.

Ondernemerschap

HOV heeft op verzoek van de KNMO voor het NJHO – Nationaal Jeugd
HarmonieOrkest - en voor Zomerorkest Nederland (ZON) een faciliterende rol
vervuld, waardoor muzikanten uit heel Nederland naar Utrecht zijn afgereisd
voor audities en workshops en Utrecht hebben mogen ervaren als stad van de
blaasmuziek.
Hoewel door de adviescommissie is aangegeven dat men de activiteiten voor het
seniorenorkest en het orkest voor mensen met een verstandelijke beperking nog
niet in de subsidietoekenning heeft willen meenemen, heeft HOV toch gemeend
door te moete en de start van het G-orkest is voorzien rond de zomer van 2018.
HOV heeft deelgenomen aan zowel de collecte voor het Oranjefonds en het
Anjerfonds. Enerzijds om iets terug te doen voor fondsen waarvan HOV
regelmatig een bijdrage mag ontvangen. Anderzijds vanwege de bijdrage die de
vereniging zelf overhoudt aan deze collectes.
Er is een nieuwe huisstijl ontwikkeld die beter
aansluit bij het imago dat HOV wil uitstralen; een
jonge frisse actieve muziekvereniging die met zijn
tijd mee gaat.
Het feit dat HOV in 2016 de stap heeft gezet om
een aanvraag te doen in het kader van de
Cultuurnota mag ook worden gezien als bijzondere
stap in het kader van ‘ondernemerschap’.
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Criterium /
Uitgangspunt
Onderscheidenheid

Bereikt in 2017
HOV is een unieke vereniging, niet alleen binnen Utrecht; het wordt steeds
duidelijker dat vanuit heel Nederland verenigingen ‘kijken’ naar HOV. Dit leiden
we af uit informatieverzoeken die ons bereiken en gesprekken die we voeren
met mensen in de amateurmuzieksector. Er is voor zover we kunnen nagaan op
dit moment in Nederland geen andere muziekvereniging met 5 goed draaiende
orkesten en zoveel jeugd. HOV is door haar opzet, activiteiten en deelname aan
netwerken wederom in staat geweest om de gehele keten van amateurkunst,
cultuureducatie, talentontwikkeling, productie en presenteren te faciliteren en in
te vullen rondom het thema (blaas)muziek. Daarbij is samengewerkt met
muziekscholen, C19, ZIMIHC, KNMO en andere partijen.
In de werkgroep van Leerorkesten is HOV de enige amateurmuziekvereniging.
Overige leden van werkgroep bestaan uit bestuurders van stichtingen en
instellingen voor amateurkunsteducatie.
Onderscheidenheid wordt ook zichtbaar in het UtrechtBlaast Jeugdfestival dat in
november 2017 voor de eerste keer is gehouden. Dit festival wijkt qua opzet en
invulling duidelijk af van de reeds bestaande festivals voor jeugdorkesten. Er is
een compositieopdracht verstrekt aan Ivo Kouwenhoven voor schrijven van een
‘verplicht’ werk, waarbij deelnemers de opdracht krijgen de artistieke invulling
middels beeld, licht, poëzie o.i.d. te verrijken. Bovendien zijn deelnemers in staat
gesteld interessante workshops te volgen en is het aanwezige publiek actief
betrokken (Kahoot-quiz). Er hebben 6 orkesten deelgenomen.
Er stonden orkesten op de wachtlijst. Het festival is in Klankwijzer – het tijdschrift
voor de HaFaBra sector beschreven als best practice – zie ook HOV in de pers in
deel 1 van dit jaarverslag.

Gekoppeld aan het festival is er op 19 november een saxofoonkwartettendag
gehouden in de CultuurCampus. Een speciale dag voor amateursaxofoonkwartetten – georganiseerd door het HOVA saxkwartet i.s.m. Cultuur19.
Voor de samenspel workshops en een optreden (gratis toegankelijk) is een
samenwerking aangegaan met het Berlage Saxofoonkwartet (bekend
professioneel kwartet uit Amsterdam). Ook voor deze dag hadden zich meer
kwartetten aangemeld dan er geplaatst konden worden.
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Criterium /
Uitgangspunt
Publieksbereik

Bereikt in 2017
Met de optredens en evenementen heeft HOV in 2017 circa 8400 mensen weten
te bereiken. Dat is zeker voor een amateurmuziekvereniging best heel veel.
HOV heeft zich ook dit jaar weer heel bewust gericht op diverse
publieksgroepen. Met optredens zoals Brel & Brass en het ‘Imagination concert’
is een heel breed en voor deel ook nieuw publiek bereikt.
Het aangaan van samenwerkingen met andere partners (Podium Hoge Woerd /
CineMec) draagt hieraan bij.

Artikel in ‘De Brug’ van 15 maart 2017
Jeugdorkesten hebben opgetreden op festivals en speciale ‘maatschappelijke’
concerten i.s.m. verzorgingshuizen en zorginstellingen om zo een publiek dat niet
naar reguliere concerten kan komen toch van muziek te kunnen laten genieten.
Via social media wordt een steeds grotere groep mensen bereikt. In de loop van
dit jaar is de grens van 600 likes op de FB pagina van HOV gepasseerd en
bereiken we (zeker met filmpjes) steeds vaker circa 2500-3500 personen.
Verbreden &
Verbinden

HOV heeft i.s.m. ZIMIHC een bijdragen geleverd aan de #UtrechtBlaast
activiteiten rondom de WASBE.
De samenwerking met Cultuur19 is op diverse vlakken verstevigd en HOV heeft
een actieve rol in de Leidsche Rijn Connectie (vereniging van cultuurondernemers in LR).
Op uitnodiging van Leerorkest Amsterdam is HOV toegetreden tot het netwerk
van Leerorkesten en participeert HOV actief in een werkgroep die zich richt op
verbeteren van samenwerking tussen de verschillende initiatieven op
verschillende plaatsen in Nederland. Door actieve participatie in deze netwerken
worden partnerships verdiept.
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Criterium /
Uitgangspunt

Bereikt in 2017
Door publieke openbare optredens (bijv. 4 mei) en het aangaan van
samenwerkingen met CineMec (t.b.v. Imagination concert) en Podium Hoge
Woerd (Brel & Brass en Uitfeest) bereiken we nieuw publiek.
Repertoire dat wordt gespeeld is aangepast op de locatie en gelegenheid.
Zo hopen we nieuw publiek aan HOV te verbinden. Met de stichting Vrienden
van het HOV zijn afspraken gemaakt over actieve communicatie met de
achterban om ook zo meer ‘verbinding’ te realiseren.

Talentontwikkeling

Ook in het afgelopen jaar is er weer een groep nieuwe leerlingen gestart (12) en
heeft een grote groep leerlingen (22 leerlingen) een HaFaBra-examen afgelegd
aan de muziekschool. Daarnaast zijn (jeugd)leden betrokken bij (organisatorische) zaken binnen de vereniging, waardoor zij niet alleen hun muzikale- maar
ook andere talenten in de vorm van vrijwilligerswerk kunnen ontwikkelen.

Enkele leerlingen die in 2017 geslaagd zijn voor HaFaBra-examen
Bij programmering voor de jeugdorkesten wordt bewust met enige regelmaat
gekozen voor werken, waarin leerlingen kunnen soleren. Op deze manier halen
zij het beste in zichzelf naar boven en inspireren daarmee op hun beurt weer
anderen.
Er is veel doorstroom binnen de vereniging (m.n. in de opleidingsorkesten). Dit
jaar zijn er 3 jongeren vanuit het B-orkest doorgestroomd naar het A-orkest.
Amateurkunst &
Participatie

Een groot aantal activiteiten van HOV zijn duidelijk gericht op stimuleren van
wijkgerichte cultuurparticipatie en verbinding met amateurkunst (amateurmuziek in het bijzonder). Bewust optreden dicht bij de mensen, ondersteunen
van bijv. het ensemble festival op de muziekschool en de bijdragen aan het
Campusfestival in de maand van de amateurkunst (i.s.m. Cultuur19), deelname
aan het Uitfeest en Zingende Beelden zijn hier mooie voorbeelden van. Het
betekent ook dat we bewust kiezen voor locaties in de wijk t.b.v. optredens en
evenementen. Dat is overigens niet altijd even makkelijk i.v.m. het ontbreken
van een goede zaal met voldoende stoelen.
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Criterium /
Uitgangspunt
Cultuureducatie

Bereikt in 2017
Door middel van het project Muziek is de Basis! zijn dit jaar weer ruim 220
kinderen met blaasmuziek in aanraking gebracht en is een bijdrage geleverd aan
muziekonderwijs op 3 basisscholen. Muzieklessen zijn allen verzorgd door
professionals, waarvan een groot deel verbonden aan de lokale muziekscholen.

Projectafsluiting Muziek is de Basis! 2017 CineMec – juni 2017
De samenwerking met het UCK, die scholen helpt bij het schrijven- en invullen
van doorgaande leerlijnen is verstevigd. Zo is door het UCK voor een aantal
scholen subsidie aangevraagd vanuit de regeling Impuls Muziekonderwijs – in
deze aanvragen is het project Muziek is de Basis! wegeschreven.
Alle verzonden aanvragen zijn gehonoreerd. Dat betekent dat HOV vanaf
komend cursusjaar op meer scholen een actieve bijdrage gaat leveren in (het
verbeteren van) de muziekeducatie.
HOV heeft zich met het project ‘Muziek is de Basis!’ gepresenteerd op de
cultuureducatiemarkt CultON die door de gemeente op 22 maart is
georganiseerd. Het project is ook opgenomen in de cultuureducatiekrant voor
scholen binnen de gemeente Utrecht.
Doordat HOV een grote groep leerlingen heeft die lessen volgen aan de
muziekscholen (Nieuwe Vaart & UCK) draagt HOV hiermee direct bij aan
instandhouding van muziekonderwijs in de wijken Vleuten & Leidsche Rijn.

Conclusie terugblik
HOV heeft een goed eerste jaar van de lopende Cultuurnota-periode achter de rug. Beschreven plannen
zijn vrijwel volledig uitgevoerd en HOV heeft zich op zeer uiteenlopende momenten en gelegenheden
kunnen laten zien aan diverse publieksgroepen. De muzikale kwaliteit stijgt, evenals het aantal leden en
het publieksbereik. Ook in organisatorisch opzicht gaat het goed met HOV. Diverse commissies hebben
zich snel kunnen vinden in de gewijzigde werkwijze en manier van denken als gevolg van het toetreden
tot de Cultuurnota. Punt van aandacht voor komend jaar is verder op poten zetten van het
sponsorprogramma en het verder verduurzamen van de interne (vrijwilligers)organisatie.

36

Partners (muziek)
Muziekscholen en instrumentdocenten
HOV werkt nauw samen met de beide
muziekscholen in de directe omgeving:
Kunstencentrum Nieuwe Vaart (NV) en het
Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK).
Daarnaast lessen enkele leerlingen bij een privé
docent. Ook hiermee is regelmatig overleg.
De samenwerking met de muziekscholen en privédocenten is randvoorwaardelijk om invulling te
geven aan de door de vereniging gehanteerde uitgangspunten met betrekking tot talentontwikkeling
en artistieke ontwikkeling; leerlingen worden gestimuleerd de geboden kansen optimaal te benutten
voor hun muzikale ontwikkeling. HOV doet haar best om de instrumentlessen en de orkestrepetities
goed bij elkaar te laten aansluiten. Hiertoe is er meerdere keren per jaar overleg met de individuele
instrumentdocenten, evenals met de organisaties van de muziekscholen. Ook de dirigenten van de
leerlingenorkesten van HOV onderhouden contact met de docenten. Daarnaast wordt er in
voorkomende gevallen over en weer gebruik gemaakt van elkaars materialen.
Conservatorium Utrecht (HKU) & Rotterdam (Codarts)
Onder andere door het project ‘Muziek is de Basis’ is er een
samenwerkingsverband ontstaan tussen Harmonieorkest
Vleuten en het Conservatorium Utrecht (onderdeel van HKU).
De contacten met het Conservatorium Utrecht zorgden ervoor
dat diverse conservatoriumstudenten in de loop van de jaren een bijdrage hebben geleverd aan het
project ’Muziek is de Basis!’. In sommige gevallen werd deze bijdrage ook gekoppeld aan een
schoolopdracht.
Afgelopen jaar heeft een student van Codarts in Rotterdam in overleg met HOV een
afstudeeropdracht gedaan om inzicht te krijgen in muziek didactische aspecten bij muziekonderwijs
aan mensen met een verstandelijke beperking. Resultaten zullen worden gebruikt bij het opzetten
van het G-orkest. Ook is een 4e jaars student docent muziek van Codarts betrokken bij de Muziek is
de Basis! lessen.
Door deze samenwerkingen kan Harmonieorkest Vleuten gebruik maken van de kennis, kunde en het
enthousiasme van de conservatoriumstudenten, waarbij zij op hun beurt kunnen leren van de
ervaringen die zij opdoen in de muzikale projecten die door Harmonieorkest Vleuten worden
georganiseerd.
Tevens kunnen getalenteerde instrumentalisten die studeren aan het conservatorium als solist
optreden in concerten van HOV-A orkest.
ZIMIHC - #UtrechtBlaast
Met ZIMIHC – het huis voor de amateurkunst in Utrecht - wordt
samengewerkt in het platform voor de amateurblaasmuziek
#UtrechtBlaast of #UtrechtBrass. Naast het gezamenlijk invulling
geven aan het fringe programma rondom de grote (inter-)nationale
evenementen voor blaasmuziek die de komende jaren in Utrecht
zullen plaatsvinden, staat kennisuitwisseling en versterken van de amateurmuziek ook nadrukkelijk
op de agenda. HOV levert hierin zowel een organisatorische als ook een muzikaal inhoudelijke
bijdrage. Daarnaast is er met ZIMIHC als wijkcultuur regelmatig afstemming over beleid en
gemeentelijke ontwikkelingen op gebied van amateurkunst (o.a. sectoranalyse en PACT).
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Lokale partners
Leidsche Rijn Connectie
De Leidsche Rijn Connectie is een vereniging van culturele organisaties die werkzaam zijn in Vleuten,
De Meern en Leidsche Rijn. Het doel van de Leidsche Rijn Connectie is om samenwerking te
stimuleren en een breder draagvlak te creëren voor Kunst en Cultuur in Leidsche Rijn.
De culturele organisaties die deelnemen aan de Leidsche Rijn Connectie zijn:
Amadeus Lyceum, Ateliers Kersenboomgaard, Bibliotheek Utrecht, Cultuur19,
Harmonieorkest Vleuten, Metaal Kathedraal, Muziek in De Meern, Nieuw
Utrechts Toneel, Podium Hoge Woerd, Stadserf Rood|Noot, UCK, Via Vinex –
De Vrijstaat, Vocal Arts Academy, de X-Groove Factory en de Zingende Toren.
HOV is het enige gezelschap uit de amateurkunst sector die lid is van deze vereniging. De andere
leden zijn allen ‘professioneel’ bezig met kunst en cultuur. Harmonieorkest Vleuten is als vereniging
binnen de amateurkunst op professionele manier bezig met muziek en muziekeducatie.
Voorzitter Robert de Bruijne van Harmonieorkest Vleuten heeft het afgelopen jaar de vergaderingen
van de Leidsche Rijn Connectie bijgewoond, namens HOV bijgedragen aan vorming van visie en de
koers van de LRC.
Cultuur19
De contacten met Cultuur19 zijn ook buiten de Leidsche Rijn Connectie om
intensief. HOV profileert zich nadrukkelijk als wijkgerichte speler die wil
bijdragen aan actieve cultuurparticipatie. De visie en activiteiten van
Cultuur19 sluiten hier heel goed bij aan. In de voorbereidingen voor de
aanvraag voor de Cultuurnota is intensief samengewerkt en zijn op onderdelen concrete
samenwerkingsafspraken gemaakt. Dit resulteert in concrete samenwerkingen in uitvoering
(Campus Festival, Leidsche Rijn Festival, Zingende Beelden) en ook op organisatorisch vlak (Adeziactiviteiten, HaFa-weekend met jeugdfestival en saxofoonkwartettendag)..
Schakelraad
Met implementatie van ‘vernieuwend welzijn’ door de gemeente Utrecht
dreigde De Schakel, de vaste repetitielocatie van Harmonieorkest Vleuten,
een zogenaamd sleutelpand geworden. Om ervoor te zorgen dat activiteiten
in De Schakel ongehinderd gecontinueerd kunnen worden, hebben alle
gebruikers van De Schakel zich verenigd in De Schakelraad. Jan Weergang is
vanuit HOV als penningmeester actief in het bestuur van De Schakelraad en
daarmee de linking pin met het HOV.
Oranje Stichting Wilhelmina
Harmonieorkest Vleuten heeft goed contact met de Oranje Stichting Wilhelmina uit Vleuten. Zij organiseren de activiteiten omtrent Koningsdag en de
herdenking op 4 mei, waaraan de leden en orkesten van HOV een bijdrage leveren.
HOV ondersteunt deze activiteiten graag vanwege de belangrijke sociaal
maatschappelijke functie.
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Stichting 4 & 5 mei Leidsche Rijn
Sinds 2016 vindt er ook in Leidsche Rijn op het Berlijnplein een herdenking
plaats op 4 mei. In de voorbereidingen van deze eerste herdenking is HOV
‘last minute’ in contact gekomen met de organisatie. Toen is afgesproken
dat er een jeugdorkest van HOV zou spelen op de herdenking in 2017. De
reacties hierop waren dusdanig positief dat direct is afgesproken dat HOV
ook in 2018 wederom een jeugdorkest laat participeren in deze
herdenkingsceremonie.
Cinemec Utrecht
Cinemec Utrecht blijkt een goede samenwerkingspartner van HOV
te zijn. Voor de centrale projectafsluiting kunnen we bij hen
terecht in de grote bioscoopzaal zodat de afsluiting een optreden
om nooit meer te vergeten wordt voor alle kinderen die daarin
staan te ‘shinen’. In mei hebben we in dezelfde grote zaal ook een
het ‘Imagination-concert’ uitgevoerd. Cinemec heeft daarbij een
deel van het productionele werk op zich genomen. Hiermee is dit
concert een co-productie tussen HOV en CineMec geworden.
Gemeente Utrecht
Met diverse contactpersonen / afdelingen van de gemeente is een
prima samenwerkingsrelatie ontstaan. Op wijkniveau zijn de
contacten met de ‘wijkregisseur’ goed te noemen. Er is enkele keren
per jaar overleg over stand van zaken en ontwikkelingen. Dit maakt
dat de lijntjes kort zijn en contacten snel zijn gelegd op momenten dat
daartoe een aanleiding bestaat.
Met de afdeling Culturele Zaken is eveneens meerdere keren per jaar contact. Deze contacten
variëren van ‘formele’ voortgangsgesprekken en bijeenkomsten in het kader van beleidsontwikkeling
tot het per mail uitwisselen van wetenswaardigheden m.b.t. ontwikkelingen in de amateurmuziek.
Stichting Vrienden van het Máximapark
Met de Vrienden van het Máximapark wordt al jaren een goede relatie
onderhouden. Vertegenwoordigers vanuit HOV hebben enkele keren per
jaar contact met bestuursleden van de Vrienden van het Máximapark.
Dit zorgt er voor dat we elkaar snel weten te vinden als daar aanleiding toe
is (zoals destijds bij officiële opening van het park of ‘leveren’ van een
Bloaskapel bij de kinder Elfstedentocht).
Afgelopen jaar zijn deze contacten waardevol gebleken omdat de Vrienden niet alleen een
belangrijke stakeholder zijn in de plannen om een eigen HOV gebouw te stichten binnen de grenzen
van het Lint (vanwege hun aandeel in de publiek-private samenwerking binnen de parkorganisatie),
maar ook precies weten hoe het (openbaar) bestuur rondom het park werkt en ons daarin kunnen
adviseren.
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Gemeentelijke subsidie
Harmonieorkest Vleuten heeft op basis van een meerjarenplan
subsidiering vanuit de Cultuurnota 2017-2020. Aangezien de regeling
(eigenlijk) primair bedoeld is voor subsidiering van de ‘professionele
kunsten’ is het een unieke en vernieuwde stap dat de gemeente Utrecht
een vereniging als HOV liet toetreden tot de Cultuurnota 2017-2020.
Daarnaast ontvang de vereniging vanuit de gemeente een lesgeldsubsidie
voor leerlingen die binnen de gemeente Utrecht wonen en muzieklessen volgen bij een van de
muziekscholen. Deze subsidie wordt een op een doorberekend aan de lessende leden door deze in
mindering te brengen op de kosten die er vanuit de muziekscholen aan HOV worden gefactureerd.

Fondsen
Het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds bevordert de betrokkenheid in de samenleving. Het Fonds
heeft als doel de sociale samenhang en sociale participatie te bevorderen,
waardoor eenzaamheid en isolatie van kwetsbare groepen in de
samenleving wordt voorkomen en mensen gestimuleerd worden om samen verder te komen.
Het Oranje Fonds geeft financiële steun aan projecten die een bijdrage leveren aan deze
doelstellingen. Het project ‘Muziek is de Basis!’ is één van de projecten die in 2017 door het Oranje
Fonds werd ondersteund.
HOV heeft in 2017 gecollecteerd voor het Oranjefonds om zo iets terug te doen voor het fonds waar
we de afgelopen jaren regelmatig een bijdrage van mochten ontvangen.
Het Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie werd in 2009 opgericht en heeft als
opdracht de kwaliteit van de amateurkunst in Nederland te bevorderen en
ervoor te zorgen dat meer mensen mee kunnen doen. Dat doet het Fonds
met diverse subsidieregelingen. Er is contact met het fonds inzake de
regeling Impuls Muziekonderwijs die door het FCP wordt uitgevoerd.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur, natuur en wetenschap in
Nederland met financiële bijdragen voor projecten. Het Cultuurfonds
onderscheidt zeven werkterreinen: beeldende kunst, monumentenzorg,
geschiedenis & letteren, theater, muziek, natuur en wetenschap.
Het Prins Bernhard Cultuur Fonds heeft Harmonieorkest Vleuten dit jaar o.a.
met de aanschaf van muziekinstrumenten ondersteund.
Stimuleringsfonds Rabobank Utrecht e.o.
Elk jaar schenkt Rabobank Utrecht een deel van de winst aan het
Stimuleringsfonds. Via dit fonds wil Rabobank Utrecht kleinschalige
projecten in het werkgebied van de bank een steuntje in de rug geven. Projecten die de samenleving
verrijken op het gebied van leefbaarheid, educatie, zorg, welzijn en/of milieu. Het #UtrechtBlaast
Jeugdorkesten Festival heeft een financiële bijdrage uit het stimuleringsfonds mogen ontvangen.
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Het Elise Mathilde fonds
Het Elise Mathilde fonds ondersteunt personen en organisaties materieel en
financieel bij de realisatie van projecten en activiteiten die een algemeen
sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven. Voorwaarde is dat deze
stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk opereren, werken met inzet van vrijwilligers en
statutair gevestigd zijn in de regio Utrecht of de regio Rotterdam. HOV heeft in het verleden
bijdragen uit het fonds ontvangen ten behoeve van ‘Muziek is de Basis!’ en voor de organisatie van
de JeugdProms. In 2017 is geen beroep gedaan op dit fonds.
K.F. Hein fonds
Dit fonds geeft financiële steun aan projecten op het gebied van cultuur,
maatschappelijk werk, podiumkunst, monumentenzorg, natuurbehoud en
volksgezondheid in de provincie Utrecht.. In het verleden hebben we diverse
bijdragen van dit fonds mogen ontvangen. In 2017 is geen beroep gedaan op dit fonds.
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Muziek is de Basis!
‘Muziek is de Basis!’ is het muziekproject van Harmonieorkest
Vleuten dat sinds 2012 jaarlijks op diverse basisscholen in
Vleuten en Vleuterweide wordt uitgevoerd.
In mei 2011 lanceerde (toen) prinses Máxima het nieuwe
programma Kinderen Maken Muziek, dat als doel heeft kinderen
in Nederland in groepsverband een muziekinstrument te leren
spelen. Het Oranje Fonds en het Fonds Cultuurparticipatie zijn met het idee aan de slag gegaan.
Na een uitvoerige selectieprocedure zijn er toen 31 initiatieven overgebleven uit de ruim 180
inzendingen. Het projectvoorstel van Harmonieorkest Vleuten behoorde tot dit selecte gezelschap
van gehonoreerde aanvragen in de eerste ronde Kinderen Maken Muziekprojecten. In de daaropvolgende jaren hebben jaarlijks honderden basisscholieren aan het project ‘Muziek is de Basis!’ van
Harmonieorkest Vleuten deelgenomen.
In het najaar van 2016 zijn de eerste activiteiten voor het schooljaar 2016-1017 gestart. Dit jaar
deden leerlingen uit groepen 5 en/of 6 mee van de Bonifatius, de Torenpleinschool, de
Willibrordschool en de Leonardoklas van de Achtbaan.
De opzet van het project is daarbij in grote lijnen gelijk aan de voorgaande jaren:
• Fase 1 – oktober-december 2016: Bij de deelnemende groepen komt er 6 keer een
muziekdocent van het project een les geven van een uur. Dit is een algemene introductie in
de muziek: stijlen, geluiden, notering, instrumenten, samenspelen, enzovoort.
• Fase 2 – januari-februari 2017: De kinderen die dit willen kunnen in deze periode een
(blaas)instrumenten leren bespelen. Als leerlingen zich hiervoor opgeven worden er buiten
schools in kleine groepjes muzieklessen gegeven. Een instrument wordt voor enkele
maanden in bruikleen gegeven. Voor deze fase wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd
• Fase 3 – maart-april 2017: De muziekdocenten keren voor een periode van 5 weken terug in
de klas om samen met de leerlingen een aantal meer ‘workshopachtige’ lessen te geven
Hierin wordt onder leiding van de muziekdocent een muzikale act gemaakt die onderdeel zal
zijn van het eindoptreden (projectafsluiting).
De kinderen die een instrument hadden leren bespelen in fase 2 zijn als echt orkest verder gegaan
met leren. Bij het eindoptreden vormden zij het projectorkest en hebben daar o.l.v. Henk Veldt
samen enkele muziekstukken uitgevoerd.
Na een aantal groepslessen op de muziekschool hebben deze kinderen enkele keren meegespeeld
met het E-orkest van HOV. Samen met de kinderen die al in de orkesten speelden hebben ze zich
voorbereid op een muzikale bijdrage aan de grote projectafsluiting.
Eindconcert en vervolg
Vrijdag 9 juni 2017 vond de afsluiting plaats van ‘Muziek is de Basis!’ met een groots concert voor
een volle zaal in Cinemec. In de grote zaal van de bioscoop traden zo’n tweehonderd kinderen op. In
de klas hebben ze tijdens muzieklessen o.l.v. muziekdocenten goed gerepeteerd en met veel plezier
samen muziek gemaakt.
Het eindoptreden van 2017 stond in het thema van ‘Dieren’. Prof. Bioz was met zijn soms leerzame,
soms grappige ‘biologiecollege’ de verbindende schakel tussen de verschillende acts van de
deelnemende groepen. Opvallend was de enorme diversiteit in de muzikale acts. Er werd met
ongelooflijk veel enthousiasme gezongen, gedanst en muziek gemaakt.
De staande ovatie na afloop was door alle deelnemende kinderen dan ook meer dan verdiend!
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Uit de groep kinderen die een instrument heeft leren bespelen is, net als de andere jaren, weer een
orkest ontstaan van leerlingen die verder wilden gaan met muziek maken. Zij hebben hun
buitenschoolse muzieklessen gecontinueerd. Na de zomervakantie stroomden zij in het E-orkest.
Toekomst
De wijze waarop Harmonieorkest Vleuten muziek in de scholen brengt past geheel bij de visie die
wordt uitgedragen vanuit ‘Meer muziek in de klas!’ (publiek-privaat initiatief vanuit o.a. Ministerie
van Onderwijs en de VandeEnde Foundation) en de regeling ‘Impuls Muziekonderwijs’ die door het
Fonds Cultuurparticipatie is ontwikkeld. De aanpak van HOV heeft een 100% match met deze
ontwikkelingen. Dat blijkt uit het feit dat voor iedere school waarvoor de subsidie is aangevraagd,
deze ook is toegekend. Dat betekent dat HOV in elk geval de komende drie jaar op zeker 6 tot 7
scholen actief aan de slag zal gaan met muziekeducatieve activiteiten. Dit betekent een volumegroei
voor het project. Doordat de scholen vanuit de subsidie een grotere eigen bijdrage kunnen voldoen
en HOV vanuit de gemeentelijke subsidie geld kan aanwenden t.b.v. educatie is de dekking van het
project voor de komende jaren zo goed als rond.
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Deel 3: Jaarrekening
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