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Activiteitenoverzicht  2019 

Activiteit Omschrijving / Concept Doel Doelgroep Prognose  
Publiekbereik 

M P O S I 

Vriendenconcert 

10 februari 

B t/m G orkest - Concert waar alle orkesten van de 
vereniging samen optreden. Dit keer volgens 
vernieuwend ‘festival-concept’ – meerdere orkesten 
en ensembles treden gelijktijdig op en publiek kan 
kiezen waar ze willen gaan luiteren en wanneer ze 
willen wisselen. Altijd veel belangstelling van familie 
en bekenden van spelende leden. Stichting Vrienden 
van HOV draagt bij in organisatiekosten van dit 
concert 
Locatie: ZIMIHC Theater Stephanus 

Tweeledig: (1)  Tonen aan directe kring 
vaste supporters (Vrienden HOV en 
familieleden & kennissen van spelende 
leden) wat de orkesten in hun mars 
hebben en (2) leerlingen uit 
opleidingsorkesten krijgen een goed 
beeld van de mogelijkheden binnen de 
vereniging in ‘hogere’ orkesten en 
kunnen hier inspiratie en motivatie 
uithalen  

 
Vrienden HOV 
Familie, vrienden en 
kennissen van leerlingen 
Relaties van de vereniging 
 
Leerlingen binnen HOV 

 
400 

 X X   

Verrassende 
Ontmoetingen 

17 februari 

A-orkest speelt op uitnodiging van de concertserie 
Verrassende ontmoetingen. 
Locatie: Concertzaal in Tilburg. 

Promotie blaasmuziek en amateurkunst. 
De betere orkesten van Nederland een 
podium geven. Goede PR voor HOV om 
deelnemer in deze concertserie te 
mogen zijn.  

Liefhebbers van goede 
orkesten / blaasmuziek 

450   X X  

#UtrechtBlaast 
Binnen 

9 Maart 

B-orkest – Optreden van B-orkest in Tivoli-
Vredenburg – concert ism UtrechtBlaast tijdens 
amateurmuziekdag in TiVre 
 
Locatie: Utrecht- TiVre 

- Bekendheid geven aan Utrechtse 
blaasmuziekcultuur.  
- Orkesten een mooi podium bieden 
- Nieuw publiek bereiken 
- Netwerken / sociale functie met 
andere Utrechtse muziekverenigingen 
- Organisatie ism andere verenigingen & 
ZIMIHC 

Breed publiek 
Leden B-orkest 
Blaasmuziek community 
Utr 

300 
30 leden 
?? 

 X X X  

Studiedag 

Febr / Maart 

A-orkest – Studiedag waarop het orkest middels 
tutti- en sectierepetities actief werkt aan kwaliteits-
verbeteringen in samenspel en klank. m.n. 
repertoire-gebonden in aanloop naar Oet Bloaze 

- Verbeteren artistieke kwaliteiten -
Kwaliteitsimpuls m.b.t. samenspel en 
speelmanieren voor zowel orkest als 
individuele muzikant 

Leden A-orkest 75 leden   X   
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Activiteit Omschrijving / Concept Doel Doelgroep Prognose  
Publiekbereik 

M P O S I 

concert 
 
Locatie: CultuurCampus Vleuterweide 

 

23 Maart Optreden slagwerkgroep / HOV C   100      

Oet Bloaze 

30 Maart 

A-orkest – Op uitnodiging van Podium Hoge Woerd 
speelt A-orkest een concert met de Limburgse 
zanger Gé Reijnders tijdens zijn laatste theatertour. 
 
Locatie: Podium Hoge Woerd 

Muzikaal uitdagend repertoire & 
samenwerken met professional – 
brengen van concert voor breed publiek 
– nieuw publiek bereiken – Tonen 
kwalitatief hoogstaand programma aan 
lokaal publiek  
 

 

Breed publiek 245  X  X  

Muziek is de 
Basis! 

18 april 

D-orkest & projectorkest - Project op basisscholen in 
Vleuten en Leidsche Rijn. In een eerste fase worden 
een aantal muzikale grondbeginselen bijgebracht, 
waarna de kinderen snel zelf aan de slag gaan met 
creëren / scheppen van een eigen muziekstuk en dit 
ook gaan uitvoeren.  
Daarnaast krijgen de kinderen die daar 
belangstelling voor hebben de kans om een 
instrument te leren bespelen. Beide stromingen 
worden samen gebracht in een grote 
projectafsluiting waar kinderen een optreden 
verzorgen. Het D-orkest van HOV speelt hier ter 
ondersteuning van de projectorkestklas.  
 
 Locatie: Cinemec LR 

Stimuleren muzikale ontwikkeling van 
leerlingen in het basisonderwijs, het 
leveren van een bijdrage aan structurele 
verbetering van muzikale vorming in het 
basisonderwijs in Vleuten & Leidsche 
Rijn, het onder de aandacht brengen van 
(blaas)muziek en #UtrechtBlaast en 
daarmee stimuleren van kinderen en 
hun sociale omgeving naar (actieve) 
cultuurparticipatie.  

Leerlingen, 
medeleerlingen en 
leerkrachten betrokken 
scholen (wijkgericht)  

Eindoptreden (ouders, 
familie etc) 

1000 
 
 
 

500 

X
X
X
X 
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Publiekbereik 

M P O S I 

Koningsdag 

27 april 

A, B, E-orkest – Wellicht ook G-orkest; afhankelijk 
van vorderingen. In samenwerking met 
Oranjestichting Wilhelmina: 
 - Aubade met volkslied bij verzorgingshuis voor 
bewoners.  
- Openen feestelijkheden met Wilhelmus. 
Aansluitend concert met gevarieerd repertoire door 
2-3 orkesten (A altijd, B en E) op dorpsplein.  
 
- Gedurende de gehele middag is Bloaskapel Vleuten 
op het dorpsplein aanwezig met ‘muziek voor 
feesten en partijen’ ter verhoging van de 
feestvreugde. 
Locatie: Centrum Vleuten 

-.Sociaal maatschappelijk publieks- 
evenement. Muzikale bijdrage leveren 
aan feestelijkheden rondom Koningsdag 
ten behoeve van de gemeenschap 
(wijkgericht). 

 
 
 
Ouderen in Parkhof 
 
Inwoners van Vleuten & 
LR 
 
 

Inwoners van Vleuten, LR 
en omgeving 

 
 
 
50-60 
 
300  
 
 

1500 

X X    

Nat. Herdenking 

4 mei 

 

A-orkest & C- orkest - Muzikale omlijsting van 
herdenking op 4 mei 
- Vleuten: A-orkest - Lopen van een stille tocht naar 
monument. Spelen Wilhelmus, taptoe en muzikale 
bijdrage bij herdenking 
- Haarzuilen:  Ensemble - Bij monument spelen van 
Wilhelmus, taptoe en aansluitend muzikale bijdrage 
bij herdenking 
- Leidsche Rijn (Berlijnplein): C- orkest - Muzikale 
ondersteuning door leerlingenorkest. Herdenking op 
deze locatie wil zich juist richten op jeugd. 
Locaties: Vleuten, Haarzuilen, LR Berlijnplein 

 

Sociaal maatschappelijk publieks 
evenement - Leveren van niet weg te 
denken bijdrage aan herdenking op 3 
locaties in Utrecht (wijkgericht ). Voor 
leerlingenorkest zit er aan dit optreden 
ook een duidelijk ontwikkelingsgericht 
karakter. 

 

Inwoners van Vleuten & 
LR 

 

 
 
300 
 
 
100 
 
 
450 

X  X   

Musicalconcert C-orkest  
Live muziek bij musical. Verrassende cross over met 

Samenwerkingsgericht evenement. 
Draagt bij aan orkestontwikkeling 

Wijkgericht breed 150  X X X  
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Publiekbereik 

M P O S I 

Mei dans en toneel. Samenwerking met musicalgroep. 
Locatie: ntb (Vleuterweide of Hoge Woerd) 

vanwege het spelen van lichte muziek 
en het life begeleiden van ‘artiesten’.  

(jeugdig) publiek  

Kinderboerderij- 
concert 

10 juni 

E-orkest – voorjaarsconcertje bij Kinderboerderij  
– thema ‘verjaardag’ - openbaar optreden bij 
kinderboerderij voor belangstellenden en mensen 
met een beperking worden speciaal uitgenodigd. 
Als G-orkest al toe is aan een optreden doen zijn 
mee met dit concert. 
 
Locatie: Geertjeshoeve Vleuten 

Ook beginnende muzikantjes moeten 
een doel hebben om naartoe te werken. 
Een concertje op een dergelijke locatie 
werkt stimulerend en motiverend. 
Tevens doelgroepconcert – mogelijk in 
combinatie met G-orkest 

Publieksgericht concert 
bijkomend effect is 
orkestontwikkeling 

80 X X X   

Lustrum Concert 
Nieuwe Vaart 

16 juni 
 

B-orkest speelt In de tuinen van Kasteel De Haar een 
lustrum concert – het hoogtepunt van het 
jubileumjaar van Kunstencentrum Nieuwe Vaart.  

Locatie: Kasteel De Haar 

Samenwerkingsgericht evenement 
waarbij het B-orkest de verbindende 
schakel is tussen en zal optreden samen 
met alle disciplines van het 
Kunstencentrum (dans, zang, musical, 
muziek) -  talentontwikkeling 

Genodigden en overige 
belangstellenden 

350  X X X  

Home Run 
(optie) 

27 mei 

B-orkest – Na een optreden langs de route in 2018 
dit jaar zeer waarschijnlijk op Domplein bij finish 
feestje van het charitatieve event Home Run 
 
Locatie: Domplein Utrecht 

Verbinding tussen sport en cultuur 
Muziek als cadeautje aan de lopers die 
zich hebben ingespannen om geld voor 
het goede doel bijeen te brengen. 
Publieksgericht optreden met lichte 
muziek, vocalisten etc. 

Breed publiek dat af is 
gekomen op sportief 
event 

750 X X    

Campusfestival 

Juni 2017 

G-Orkest en/of ensemble 
Amateurkunstfestival ism Cultuur19 op de 
Cultuurcampus Vleuterweide. HOV levert passende 
op participatie gerichte bijdrage.  
 
Locatie: Theater Vleuterweide of buitenpodium 

Invulling geven aan doelstellingen van 
maand van de amateurkunst (Ik Toon) 
Profilering Campus t.b.v. amateurkunst 
Stimuleren van wijkgerichte cultuur-
participatie   Promotie #UtrechtBlaast 

Inwoners van Vleuten,  
De Meern en Leidsche Rijn 

250  X X X  
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Concertreis 

11 t/m 15 juli 

Deelname A-orkest aan gerenommeerd blaas-
muziekfestival in Oostenrijk (www.mideurope.at)  
Tijdens concertreis 3 concerten op verschillende 
locaties. Voor vertrek uitzwaaiconcert in Vleuten 
Locatie: CultuurCampus 
Locatie: Sladming – Oostenrijk 

Internationale uitwisseling en presteren 
op hoog niveau – kennismaken met 
andere orkesten en culturen met muziek 
als verbindende schakel. Voor het orkest 
ook nadrukkelijk een verbindend ‘social-
event’ 

Leden van orkest, en 
meereizende supporters 

 

Concert Campus 
Bezoekers concerten 

85 
 

 

200 
800 

 X X X X 

BBQ-concert 

Juli 

A t/m G orkest - Seizoensafsluiting met gehele 
vereniging. Alle orkesten (A t/m G) verzorgen een 
optreden voor leden van andere orkesten, familie, 
relaties van het HOV en bezoekers. Een muzikaal en 
ook duidelijk sociaal event.  
Locatie: CultuurCampus LR 

 (1) Binding met vereniging door ont-
moeting in ongedwongen setting, (2) 
Tonen aan publiek en relaties wat de 
orkesten in hun mars hebben en (3) 
leerlingen uit opleidings-orkesten halen 
inspiratie uit zien ‘hogere’ orkesten. 

Eigen leden HOV 
Familie, vrienden,  relaties 
HOV en overige bezoekers 

250  X    

Leidsche Rijn 
Festival 

Augustus 

Workshops & ensemble – ism Cultuur19 
Een cultureel festival voor kinderen. HOV zal tijdens 
LRF enkele workshops aanbieden die gericht zijn op 
actieve participatie door kinderen. 
Dit sluit goed aan op doelen van LRF. 
Het is vanwege planning (festival zo kort na 
zomervakantie) eigenlijk niet mogelijk om op te 
treden met een orkest (ivm ontbreken repetitietijd). 
Locatie: Festivalterrein Castellum Hoge Woerd 

Actieve participatie jonge jeugd en hen 
enthousiasmeren voor muziek 
Profilering HOV als actieve lokaal 
betrokken gezelschap 

Bezoekers LRF 250 X X  X  

Uitfeest LR 

1e weekend sept 

Ensembles en/of B-orkest - Evenals voorgaande 
jaren zal HOV zich muzikaal presenteren op het 
Uitfeest LR.  
 

Maak HOV zichtbaar als actieve 
hedendaagse muziekvereniging en als 
speler in het culturele veld van Vleuten 
– De Meern – Leidsche Rijn 

Bezoekers Uitfeest LR 350  X X X  

JeugdProms D-orkest – Verrassend muzikale voorstelling met 
theatrale elementen voor jonge kinderen (4-10jr) 
Thema is gerelateerd aan lustrum van HOV 

Publieksgericht evenement voor 
kinderen waarbij participatie van publiek 
belangrijk is. Voor D-orkest ontwikke-

Jeugdig publiek 300  X X X  
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Activiteit Omschrijving / Concept Doel Doelgroep Prognose  
Publiekbereik 

M P O S I 

12 oktober  
Locatie: Manege v Vulpen - Vleuten 
 

lingsgericht evenement vanwege uit-
dagend karakter van evenement en 
samenwerking met andere disciplines 

PromsNacht 

12 oktober 

A-orkest - Muzikaal feest met grote artistieke 
kwaliteit volgens de formule van “The Night of the 
Proms” – orkest speelt herkenbare muziek voor 
breed publiek, waarbij diverse solisten en vocalisten 
optreden. Muziek varieert van klassiek tot pop en  
wat daar tussen zit. Organisatie door Stichting P-
Nacht. HOV neemt programmatische invulling 
geheel voor haar rekening.  
Locatie: Manege Van Vulpen - Vleuten 

Versterken van sociale cohesie in de wijk  
Versterken netwerk (ondernemers) 
Laagdrempelige mogelijkheid om kennis 
te maken met ander soortige muziek 
Samenwerken met (lokale) solisten / 
vocalisten. Muzikanten leren specifieke 
speelmanieren voor lichte muziek 
beheersen 

8-80 primair uit de 
omliggende wijken, maar 
trekt ook bezoekers uit 
wijde omgeving 

1000 X X X X  

Pretpark concert 

20 oktober  

 

Ntb orkest –Met het orkest naar de Efteling om daar 
een concert te geven. Naast het leveren van een 
muzikale prestatie rest van de dag sociaal met 
elkaar op stap in een uitnodigende omgeving 
 
 

Goed concert geven voor nieuw publiek 
– goed voor artistieke ontwikkeling en 
podiumervaring 
Sociale cohesie binnen het orkest 
versterken om zo juist de jeugd in 
puberleeftijd te kunnen behouden voor 
de amateurmuziek 

Leden orkest 
 
Publiek in pretpark 

30 
 
250 

 X X   

AZC-concert 

20 oktober 

B-orkest – Nav eerder optreden in AZC is 
samenwerking met Catching Cultures Orchestra 
ontstaan, Samen met dit gezelschap zal een concert 
worden gegeven waar actief gezocht wordt naar 
participatie, verbinding en cross over 
 
Locatie: AZC Utrecht of ZIMIHC theater 

Verbinding middels muziek.  
Samenwerkingsproject met Catching 
Cultures Orchestra en het orkest kennis 
laten maken met niet westerse muziek 
en cross overs uit culturele wereld van 
het publiek – is goed voor ontwikkeling 
van individuele muzikant en die van het 
orkest als geheel 

Bewoners AZC en 
geinteresseerden 

200 X  X X  

Tiroler Tirolerkapel – bestaande uit Bloaskapel Vleuten, Verbinden en verbreden – in Wijkgericht 300  X  X  
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Oktoberfest 
 

3e weekend 
oktober 

aangevuld met blazers uit A-orkest speelt tijdens het 
Tirolerfest (georganiseerd door de 
ondernemersvereniging Vleuten) 3 of 4 keer 
afgewisseld door andere Tiroler- en Böhmische 
blaaskapellen afkomstig uit het gehele land. 
 
Feesttent Dorpsplein Vleuten 

samenwerking met lokale ondernemers 
en andere blaaskapellen wordt een feest 
voor de bewoners van 8-80 uit de wijk 
georganiseerd  

Muziekkamp 

oktober / 
november 

D -orkest – jaarlijks terugkerend studieweekend / 
kamp voor jeugdleden van D orkest. Naast 
musiceren is ook ontwikkelen van sociale band 
belangrijk  
. 
Locatie: Paasheuvelgroep Austerlitz 

- Enthousiasmeren van en gevoel van 
betrokkenheid stimuleren bij jeugdleden 
door samen muziek te maken en vooral 
ook veel leuke dingen samen te doen. 

Leden D orkest 

 
 

35 

 

  X   

#UtrechtBlaast 
Jeugdorkesten 
Festival 

16 november 

HOV  organiseert  een  festival  voor  jeugdorkesten  
(soort  concours  met  open  inschrijving).  Er  is  een  
verplicht  werk  (speciale  opdrachtcompositie  –  
geschreven)  met  daarbij  de  opdracht  om  dit  
werk  artistiek  te  verrijken  bijv met  beelden,  
poëzie  oid.  Professionele  jury  beoordeeld  de  
uitvoering  en  orkesten  ontvangen  jury  rapport.  
Naast  optredens  voor  deelnemende  muzikanten  
verrassende  leerzame  workshops.  Een  festival  
met  diverse  vernieuwende  aspecten  –zoals  er  
momenteel  in  Nl  nog  niet  is.  Ism  Cultuur19  
(Adezi  activiteit). HOV neemt zelf ook deel met 
jeugdorkest. 
 
Locatie: CultuurCampus  Vleuterweide 

Artistieke  verdieping  &   
Talentontwikkeling  van deelnemende 
orkesten als ook van de individuele 
jonge muzikant. Verbinden door het 
samen optrekken van leden van de 
verschillende verenigingen tijdens de 
workshops 
 

Jeugdorkesten (HafaBra) 
Belangstellenden 

200   X X  
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Sinterklaas 
concert 

4 december 

E-orkest geeft optreden in Sinterklaasthema – 
waarschijnlijk ergens op Kindercentrum 
(gehandicapten) of in De Schakel. Kinderen worden 
uitgenodigd voor gezellige muzikale middag 
 
Locatie: KDC of De Schakel 

Doelgroepconcert 
Ontwikkeling D-orkest – spelen voor 
publiek 

Jonge kinderen en 
gehandicapten 

75 X   X  

All you need is 
music 
 
December 

D & A-orkest - ‘All you need is music’ –  is na 3 jaar 
inmiddels een vaste waarde geworden; muzikanten 
van HOV geven in kleinere ensembles huiskamer-
concertjes bij mensen die dit echt verdiend hebben 
(ernstig ziek, mantelzorgers, hospice etc) om zo de 
kerstboodschap middels kerstliedjes / kerstmuziek 
bij mensen thuis te brengen. 

Sociaal maatschappelijke functie en 
kracht van muziek inzetten om 
kerstgevoel te brengen op plekken en bij 
mensen die dit ‘verdienen’. 

Zieken, mantelzorgers, 
zorgverleners etc. 

100 X X    

Sectierepetities 
& workshops 

(3-4x / sectie / jr) 

A & B-orkest - Om buiten de algemene 
orkestrepetities om extra aandacht te kunnen 
besteden aan verdieping van artistieke kwaliteit 
wordt 3-4x per jaar in kleine groepen (secties) 
gerepeteerd. Een sectierepetitie is specifiek bedoeld 
voor verdiepen van kwaliteit (repertoire gebonden) 
terwijl bij workshops naast verdieping ook verbre-
ding een rol speelt. In workshops is aandacht voor 
zaken die gerelateerd zijn aan het spelen op een 
instrument (blaastechniek, intonatie, omgaan met 
rieten voor houtblazers, effect van mondstukken 
voor koperblazers etc.) Sectierepetities voor 2019 
worden nog gepland. 
 
Locatie: Diverse - obv beschikbaarheid en prijs 

Verdieping en verbreding van de 
(artistieke) kwaliteiten van de 
individuele muzikant en de sectie waarin 
deze speelt ten dienste van 
orkestontwikkeling, zodat dit uiteindelijk 
resulteert in betere optredens van het 
orkest 
(intern ontwikkelingsgericht) 

Leden A & B orkest 110   X   
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Ad hoc optredens 
(ntb) 

Flexibel proberen in te spelen op vragen uit omge-
ving en van partners om een vorm van muzikale 
ondersteuning. Als gevolg van jaarplanning en 
benodigde repetitietijd is mogelijkheid om in te gaan 
op verzoeken vrij beperkt. Beschikbaarheid van 
voldoende bezetting & dirigent zal altijd eerste 
bepalende criterium zijn. 
Indien er geen orkest kan spelen zal een ensemble 
gevraagd worden invulling te geven aan de vraag. 
 
Locatie: Ntb 

Naast lang geplande optredens toch ook 
in staat zijn om in te spelen op ad hoc 
vragen vanuit samenwerkingspartners 
en social-maatschappelijke omgeving 

ntb ntb X   X  

 

 

Totalen voor programma 2019 

Onderstaande cijfers zijn sommaties van bovenvermelde evenementen. Interne activiteiten (studiedagen etc) zijn hierin niet meegerekend. 
 

Aantal ‘openbare’ optredens / concerten in 2019 totaal = 31   Prognose Publieksbereik totaal is geschat op 11.600  
waarvan 26 binnen gemeente Utrecht      waarvan binnen gemeente Utrecht ca 10.000 
en 5 buiten de gemeente  (Tilburg, 3x Oostenrijk, Kaatsheuvel)   waarvan betalende bezoekers = 2500 

 

 

 


