2018
Jaarverslag
Harmonieorkest Vleuten

2

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de vereniging Harmonieorkest Vleuten. Bij het samenstellen en
schrijven van dit verslag werd nog eens duidelijk dat er afgelopen jaar wel héél veel is gebeurd
binnen de vereniging. Wat hebben we met elkaar veel hoogtepunten mogen beleven! Ik wil er op
deze plek graag even een paar uitlichten. Voor HOV was 2018 o.a. het jaar van:
-

-

-

-

-

-

Muzikale groei en verdieping; HOV-A is op concours geweest en heeft daar in de eerste divisie
een mooi visitekaartje afgegeven. Dat in ditzelfde jaar HOV-B op De BetuweCup en HOV-C bij
jeugdfestival van Ammerzoden ook heel mooie resultaten hebben neergezet, maakt het geheel
nog mooier. Het gaat me daarbij nog niet eens zozeer om de behaalde resultaten, maar veel
meer om de route er naartoe. De intensieve voorbereiding op dergelijke optredens draagt bij aan
een grote muzikale groei van zowel de muzikanten als van de orkesten als geheel.
De verkiezing van De Vereniging van het Jaar; Hoewel we bij het kandidaat stellen van HOV
natuurlijk wel het idee hadden dat we een hele mooie bloeiende vereniging zijn, hadden we
nooit durven dromen dat we als provinciewinnaar van Utrecht uit de bus zouden komen. Laat
staan dat we als verliezend finalist bij de laatste 3 verenigingen zouden eindigen!
Een bijzonder optreden voor de Koningin; Bij de viering van 20 jaar Leidsche Rijn heeft HOV op
verzoek van de gemeente een optreden voor Koningin Máxima mogen verzorgen. Ik weet nog
heel goed dat ik zelf als jeugdlid van HOV medio jaren 80 heb mogen spelen voor toenmalig
Koningin Beatrix. Dit heeft destijds veel indruk gemaakt. Ik weet bijna zeker dat dit ook nu voor
heel veel (jonge) leden van HOV geldt. De Koningin heeft er in elk geval zichtbaar van genoten.
De verhuizing; In november heeft de vereniging De Schakel verruild voor de CultuurCampus. Als
een van de eerste gebruikers in zowel de oude als de huidige Schakel, sluiten we hiermee een
tijdperk af. De verhuizing staat ook wel een beetje symbool voor de koers van de vereniging –
met de tijd mee bewegen en gebruik maken van kansen die de omgeving ons biedt.
De eerste visitatie; Instellingen die van de gemeente een meerjarensubsidie ontvangen, worden
halverwege de subsidieperiode bezocht door de visitatiecommissie. Die toetst of de plannen
waar de subsidie voor is vertrekt ook worden waargemaakt. Zo’n eerste keer is toch best
spannend. Het gesprek verliep positief en we hebben een heel mooi visitatierapport ontvangen.
Een bevestiging dat we als vereniging op de juiste weg zitten.
HOV in de wereld van de cultuureducatie; Het muziekeducatieproject ‘Muziek is de Basis!’
beleefde in april opnieuw een hoogtepunt bij de afsluiting in Pathé Leidsche RIjn. Het succes van
het project is niet onopgemerkt gebleven: MidB geldt als voorbeeldproject en HOV is in 2018 met
regelmaat gevraagd het project op symposia toe te lichten en om aan te schuiven bij initiatieven
om samenwerking tussen muziekverenigingen en basisscholen te stimuleren maken.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over de vele bijzondere optredens we vanuit de vereniging
hebben gegeven en ook nog niet over de wijze waarop we talentontwikkeling ook dit jaar weer een
mooie invulling hebben weten te geven. Daar kunt u natuurlijk in dit jaarverslag veel meer over
lezen. Ik nodig u van harte uit dat te doen om zelf tot de conclusie te komen dat 2018 voor HOV een
heel mooi jaar is geweest en dat de vereniging bruist!
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 2018 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.
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 programma 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 Selderijk
Carien Hoogstraten
Lysbeth van den Berg
Marcel van Dijk
Joyce Meijer
Hedwich Kuipers

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris (tot 1 april)
Secretaris (vanaf 1 april)
Algemeen bestuurslid (Jeugd en opleidingen)
Algemeen bestuurslid (PR)
Algemeen bestuurslid (Concerten)
Algemeen bestuurslid (Vrijwilligers & Organisatie)

In oktober 2018 zijn Marcel van Dijk en Carien Hoogstraten officieel tot het bestuur toegetreden
nadat ze tijdens een extra ALV met algemene stemmen werden verkozen.
In 2018 zijn er 10 reguliere bestuursvergaderingen
geweest: 9 januari, 22 februari, 7 maart, 3 april,
15 mei, 5 juli, 4 september, 2 oktober, 6
november en 4 december. Daarnaast is door
het bestuur veelvuldig tussentijds afgestemd en
overleg gevoerd. Op 5 oktober is er een extra ALV
gehouden om 2 nieuwe bestuursleden te
verkiezen.
Bestuur HOV. V.l.n.r.:
Robert de Bruijne, Carien Hoogstraten, Lysbeth van den Berg,
Hedwich Kuipers, Marleen Dijkhuizen, Marcel van Dijk

Leden
Op 31 december 2018 telde de vereniging 188 leden. Dit betekent dat de stijgende lijn ook dit jaar is
gecontinueerd. In vergelijking met de meeste muziekverenigingen in het land is dit uniek!

Totaal
A-Orkest
B-Orkest
C-Orkest
D-Orkest
E-Orkest
Leden met
alleen les
Slapend lid
Ereleden

2018
188
77
27
29
30
20

2017
182
76
30
28
30
11

2016
176
70
24
25
31
15

2015
167
66
26
11
22
37

2014
151
66
19
17
20
12

2013
143
61
18
25
20
0

2012
130
58
19
18
21
0

0

2

5

1

13

15

10

2
3

2
3

3
3

1
3

1
3

1
3

1
3

N.B. Er zijn leden die in meerdere orkesten spelen. In de telling zijn deze leden meegeteld in het
hoogst spelende orkest. In onderstaand overzicht is weergegeven wat de omvang van de orkesten
per 31-12-2018 was (aantal spelers/orkest).
Orkest
Omvang

HOV-E
20

HOV-D
34

HOV-C
29

HOV-B
37

HOV-A
77
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Dirigenten
In 2018 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, en later bij de opleiding van de Koninklijke Harmonie
Pieter Aafjes in Culemborg. 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 HaFaBradirectie af bij Tijmen Botma aan het Prins Claus Conservatorium in
Groningen. Hij heeft met zijn orkesten (Harmonie K&V uit Maurik, het
Groot Orkest van Harmonie Pieter Aafjes uit Culemborg, Harmonie Sub
Umbra uit Veldhoven en Harmonieorkest Vleuten) diverse klinkende
Arjan Gaasbeek
successen behaald, o.a. het winnen van de Betuwe Cup en promoties
op KNFM-concoursen. In 2018 volgde Arjan masterclasses bij Ivan Meylemans en Arjan Tien.

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
dirigeert het B orkest en is eveneens dirigent bij Muziekvereniging
Vondel in Breda. Daarnaast is hij ook spelend lid in het A-orkest en lid
van de muziekcommissies van HOV-A en HOV-B.

Christiaan van der Weij
Christiaan van der Weij (1985) begon op tienjarige leeftijd met
saxofoon spelen en behaalde al op jonge leeftijd prijzen op
verschillende concoursen, waaronder het Internationaal
Solistenconcours in Kerkrade en het Prinses Christina Concours. Zijn
bachelor behaalde hij aan de HKU bij Johan van der Linden en zijn
masteropleiding ronde hij af aan het conservatorium van Amsterdam
bij saxofoonvirtuoos Arno Bornkamp. In juni 2018 rondde Christiaan
aan het Amsterdams Conservatorium de opleiding ‘Docent muziek’ met
als bijvak HaFaBra-directie met succes af.

Matthijs van Ganzewinkel

Christiaan van der Weij
Christiaan musiceert in diverse kamermuziekensembles en remplaceert
bij verschillende symfonieorkesten. Daarnaast presenteert hij 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 2018 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 tot 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. In 2018 stroomden via deze route 11
nieuwe leden in.
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.
De repetitie van 45 minuten vindt wekelijks plaats op woensdag van o.l.v. Christiaan van der Weij.
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 30 tot 35 leerlingen, met liefst een redelijke verdeling over de verschillende
instrumentgroepen. 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, wisselende en verschillende maatsoorten, dynamiek en afwisseling in de muziek.
De repetitie van 45 minuten vindt wekelijks plaats op woensdag van o.l.v. Christiaan van der Weij.
C-orkest
Leerlingen 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 C-orkest. 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 vier à vijf concerten/optredens
per jaar.
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
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een samenwerkend team wordt gezien. Een team kan alleen functioneren/presteren als het
compleet is en rekening houdt met elkaar.
De repetitie vindt wekelijks plaats op woensdag van o.l.v. Christiaan van der Weij. Dit was 45
minuten en is halverwege het jaar naar 60 minuten verlengd.
Een greep uit de concerten en activiteiten van het C-, D- en E-orkest
HOV-E

Muziek tussen de geitjes, 4 april 2018

Op tweede paasdag heeft het E-orkest o.l.v.
Christiaan van der Weij een mooi paasconcert
gegeven op een bijzondere locatie: in een stal
bij de Geertje’s hoeve, tussen de nieuwsgierige
geitjes. De muziek was geheel afgestemd op de
locatie, zo speelde het E-orkest onder andere
Old Mc Donald had a farm en Strange noises.
Door publiek een dansje te laten doen en te
laten raden welke dieren de kinderen met hun
instrument imiteerden is ingezet op actieve
participatie. Het was een laagdrempelig
concertje op een bijzondere locatie om de
leerlingen te laten wennen aan het geven van
concerten en nieuw publiek te bereiken.
HOV-D

Slotoptreden MidB-project, 20 april
De ruim 250 leerlingen van 5 basisscholen die aan het project
Muziek is de Basis! hebben deelgenomen, hebben op 20 april in
de grote zaal van Pathé Leidsche Rijn gezamenlijk het project
afgesloten met een spetterende voorstelling, waar elke
deelnemende groep een muzikale act heeft uitgevoerd.
De acts van de scholen vormden samen met optredens van het
projectorkest, het D-orkest en twee ‘aliens’ een doorlopende
muziekshow rondom het thema ‘Beweging’. Vanwege het grote
aantal deelnemende kinderen en de enorme belangstelling is de
show twee keer voor een volle zaal opgevoerd.

Het 54 kinderen tellende projectorkest o.l.v. Henk Veldt bestond
uit kinderen die nog maar 10 weken een instrument bespeelden.
Ze speelden nummers als Hallo Allemaal, Hoofd-Schouders- Knie
& Teen en Ik dans en ik spring. Om hen te ondersteunen en om
een aantal muzikaal interessantere stukken in het programma
op te kunnen nemen, heeft ook het D-orkest – dat voor het
grootste deel bestaat uit kinderen die 1 of 2 jaar geleden via het project een instrument zijn gaan
bespelen – opgetreden tijdens de projectafsluiting. Alle kinderen die in welke vorm dan ook aan de
voorstelling hebben meegewerkt zijn hiermee een onvergetelijke ervaring rijker.
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HOV-D

Assepoets in Castellum Hoge Woerd, 3 juni 2018

In het kader van Utrecht Blaast Buiten, een onderdeel van het
UtrechtBlaast-programma van ZIMIHC waarin ook HOV
participeert, speelde het D-orkest in juni op de binnenplaats
van Castellum Hoge Woerd de fantasievolle
verkleedvoorstelling Assepoets, gebaseerd op het beroemde
sprookje Assepoester. Hierbij is samengewerkt met het
professionele theaterduo Kees&Koos.
In een 45 minuten durende muzikale theatervoorstelling werd
een moderne versie van het sprookje Assepoester opgevoerd.
Daarbij was sprake van veel interactie met het aanwezige
publiek. Iedereen had er met het mooie weer duidelijk zin in.
Door te kiezen voor een cross-over met theater en
samenwerking met professionals konden de leerlingen van het
HOV-D kennismaken met andere podiumkunsten en leren hoe
muziek en theater in 1 voorstelling kunnen worden
samengebracht.
In de voorstelling speelde het orkest onder andere: de Cup-song (inclusief dansje!), Space Travel,
Hokey Cokey, Ballada en At the fair. Daarnaast is de voorstelling aangevuld met sprookjesattributen
die de kinderen zelf hadden ingebracht.

HOV-C

Popconcert met NL Dance, 13 oktober

Het popconcert van HOV-C in samenwerking met NL-Dance vond plaats in een zo goed als
uitverkocht ZIMIHC theater Zuilen. Het C-orkest gaf een concert met allemaal bekende popnummers
zoals een Lady Gaga Dance Mix, Happy en Shut Up and Dance. Dit avondconcert werd een ware
show door de combi van muziek met dans uitgevoerd door diverse dansgroepen van dansschool NLDance uit Vleuten.
In de aanloop naar het
concert is het C-orkest op
een studieweekend geweest.
De dansers van NL-Dance zijn
hier ook een hele dag
geweest, niet alleen om hard
te oefenen met het orkest,
maar vooral ook om elkaar te
leren kennen. Dit bleek voor
beide partijen een goede
opstap naar een succesvolle
samenwerking tijdens het
swingende popconcert.
C-orkest en een ‘Crew’ van NL-Dance on stage in ZIMIHC theater Zuilen
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HOV-D/E

Griezelig goed kamp & concert, 27/28 oktober
Het D- en het E-orkest zijn gezamenlijk op muziekkamp geweest in
Amerongen. Tijdens het weekend dat in het teken van ‘grote griezels’
stond is veel muziek gemaakt, maar zijn ook heel veel andere leuke en
gezellige activiteiten gedaan om onderlinge contacten te verstevigen.
De sfeer was griezelig goed. Het kamp is afgesloten met een concert in
de repetitieruimte van de muziekvereniging uit Amerongen. Naast heel
veel ouders en andere familieleden waren ook vertegenwoordigers van
de plaatselijke muziekvereniging aanwezig. Zij gaven aan onder de
indruk te zijn van zo veel enthousiasme bij de jeugd

HOV-C

Jeugdfestival Ammerzoden, 3 november 2018. HOV-C

Het C-orkest heeft op zaterdag 3 november deelgenomen aan het Jeugdfestival in Ammerzoden.
Daarbij hadden zij wel een naam hoog te houden, aangezien het B-orkest de afgelopen twee edities
van dit festival had gewonnen. En dat is gelukt!
Op een jeugdorkestenfestival wordt het optreden van een orkest
beoordeeld door een deskundige jury. Zij geven het orkest tips &
tops en punten. HOV-C heeft hierbij een bijzonder knappe
prestatie geleverd door een eerste prijs met lof van de jury te
behalen! Het optreden werd beoordeeld met een score van maar
liefst 91 punten en een zeer lovend juryrapport!
Aan dit succes ging een lange voorbereiding vooraf. Tijdens het
muziekkamp/studieweekend in september werd een stevige basis
gelegd en daarna is er ook in de herfstvakantie extra geoefend.
Het concertprogramma op het festival bestond uit de volgende werken: Three Festive Intrada’s, We
know the Way, Freeday (beoordeeld werk) en de Lady Gaga Dance Mix.
Al met al een zeer leerzame
ervaring voor het orkest en
een heel fraai resultaat voor
dirigent en orkest. Het is
tevens een bevestiging dat
het ingezette beleid op
artistieke ontwikkeling, ook
van de leerlingenorkesten,
vruchten afwerpt.

HOV-C tijdens het optreden op
het jeugdorkestenfestival in
Ammerzoden
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B-orkest
HOV-B is met circa 30 muzikanten het tweede volledig bezette harmonieorkest binnen de vereniging.
Het orkest speelt op 4e-divisie-niveau en bestaat voor het grootste deel uit jongeren – meestal nog
lessende leden in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Er wordt regelmatig deelgenomen aan een festival of
concours en er worden jaarlijks diverse uitdagende optredens gegeven.
HOV-B heeft als opleidingsorkest binnen de vereniging een belangrijke functie in de ontwikkeling van
onze (jonge) leden. Dit geldt niet alleen voor hun muzikale vorming, maar ook voor hun
betrokkenheid bij de organisatie van de vereniging. Zo wordt van de muzikanten gevraagd actief deel
te nemen in commissies en te helpen 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. Hierdoor is HOV-B een zelfstandig en ‘volwassen’ orkest
binnen de vereniging.
Vanuit het B-orkest stromen regelmatig jongeren door naar het A-orkest. Als vereniging zijn we trots
op deze goede muzikanten uit eigen kweek! Voorheen werd van doorstromers verwacht dat ze nog
een periode in het B bleven spelen. Die situatie is per einde 2018 veranderd – het is geen verplichting
meer, omdat het B-orkest m.i.v. januari 2019 op de vrijdagavond is gaan repeteren. Velen blijven het
vanwege de gezelligheid echter wel doen!
De repetitietijd van het B-orkest is in de loop van 2018 verruimd van 60 naar 75 minuten. De extra
repetitietijd in 2018 is de ‘opmaat’ naar de nieuwe HOV-B repetitieavond - vanaf 2019 zal dit orkest
op vrijdagavond repeteren in de Cultuur Campus.
Een greep uit de activiteiten van het B-orkest
Top2000Concert, 7 April 2018
In de vrijwel uitverkochte Ampco Flashlight-studio op de Proostwetering in Utrecht speelde HOV-B
een spetterend avondvullend Top2000 Popconcert. Het orkest speelde live een selectie uit de
grootste hits allertijden, waaronder klassiekers als Hey Jude, Make You Feel My Love, The Final
Countdown en natuurlijk ontbrak ook de onbetwiste nummer 1 aller tijden Bohemian Rhapsody niet.
Diverse jonge muzikanten uit het orkest brachten fraaie solo’s ten gehore. De jonge getalenteerde
zangeressen Janne, Maja, Sophie, Myrthe en Eefje van de Kleynkoor Academy uit Noordwijk
tekenden bij dit Top2000 concert voor een sterke vocale inbreng. Veel nummers werden daarbij door
het enthousiaste publiek uit volle borst meegezongen. Het programma werd bedreven aan elkaar
gepraat door de jeugdige presentator Jozian de Bruijne.
Voor het orkest was dit optreden een unieke de kans om
ervaring op te doen in een zeer professionele setting, compleet
met lichtshow en uitversterking. De techniek tijdens het concert
was voor een aantal licht- en geluidstechnici in opleiding een
niet alledaags stageproject. Een compleet orkest op deze
manier gebalanceerd uitversterken is een zeer complexe klus
die niet heel vaak voorkomt. Voor de studenten daarmee een
unieke leerervaring. Talentontwikkeling liep hiermee dus zowel
op vlak van de techniek als artistiek als een rode draad door het
evenement heen. De avond werd besloten met gezellige
afterparty, waarbij saxofonist Joram Brand als volleerd DJ achter
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de draaitafel plaatsnam en het publiek – jong en wat ouder – tot laat in de avond op de dansvloer
wist te houden.
Een reportage van RTVUtrecht over het concert is te zien via: https://youtu.be/lOOgiW5_dwg
HomeRun-concert, 23 juni 2018
In een voor HOV toch al overladen weekend
(ivm Campusfestival HOV-C en
Afstudeer-concert HOV-A) speelde HOV-B bij
‘cheerpoint Breukelen’ in de polder muziek om
de lopers van de HomeRun aan te moedigen.
De lopers gaven aan het een hele bijzondere
ervaring te vinden om zo midden in de polder
in-eens live muziek te horen klinken. Tijdens
het concert nam Ronald McDonald van het
gelijknamige kinderfonds het stokje van
dirigent Matthijs van Ganzewinkel over.
BetuweCup, 27 oktober 2018
In oktober nam het B-orkest deel aan de BetuweCup, een groot festival voor blaasorkesten. Maar
liefst 15 orkesten waren voor de 2018-editie van het festival naar Maurik afgereisd om muzikaal hun
beste beentje voor te zetten. Het optreden werd beoordeeld door een deskundige vakjury bestaande
uit Danny Oosterman en Tijmen Botma. HOV-B startte het optreden met een inspeelwerk en zette
een fraaie uitvoering van De Portugese mars O Vitinho van Francisco Marques Neto neer. In het te
beoordelen werk, Dogon van Kevin Houben, nam het orkest de luisteraars mee naar de Dogonvallei
in West-Afrika. Na afloop van het optreden waren orkest en dirigent content met wat ze samen
hadden gepresteerd. De inzet van het in verhouding tot andere deelnemende orkesten zeer jeugdige
B-orkest werd beloond met 84,5 punten; een mooie eerste prijs en een zeer verdienstelijke 4e plaats
in de overall ranking!

HOV-B olv Matthijs van Ganzewinkel in actie tijdens de BetuweCup onderweg naar 1e prijs!
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A-orkest
HOV-A is het vlaggenschip van Harmonieorkest Vleuten en komt sinds 2014 uit in de eerste divisie.
Het is een ambitieus orkest dat op een zo hoog mogelijk niveau muziek wil maken en ook nieuwe
uitdagingen niet uit de weg gaat.
De afgelopen jaren is dit orkest flink gegroeid en beschikt met 77 vaste muzikanten over een
volledige harmoniebezetting. Deze groei bestaat voor een belangrijk deel eigen aanwas: jonge
muzikanten die vanuit de opleidingsorkesten zijn doorgestroomd. Afhankelijk van het instrument
beschikken zij daarbij minimaal over het niveau van B+, C, of D-examen van de HaFaBra-leerlijn.
Daarnaast is ook sprake van veel ‘zij-instroom’; muzikanten die in de buurt zijn komen wonen en op
zoek gaan naar een vereniging en orkest dat past bij de manier waarop zij graag willen musiceren.
Ook van nieuwe leden van buitenaf wordt verwacht dat zij over voldoende niveau beschikken om in
het orkest in te kunnen stromen. Om toegelaten te worden tot het orkest moet daarom eerst
worden voorgespeeld bij de dirigent en de sectieleider.
Het repertoire van het A-orkest is zeer breed, en ook de optredens die gegeven worden zijn zeer
divers. Er worden regelmatig succesvolle concerten gegeven in samenwerking met diverse
(internationale) solisten en/of jonge makers; Voorbeelden hiervan zijn de samenwerkingen met de
Vlaamse zangeres Micheline van Hautem, de Belgische zandkunstenaar Immanuel Boie en met
Jooske van Andel. De tweejaarlijkse Promsnacht is inmiddels een landelijk bekend evenement dat
meer dan 1000 bezoekers trekt.
De repetitie o.l.v. dirigent Arjan Gaasbeek vindt wekelijks plaats op woensdag van 20.00-22.15 uur in
De CultuurCampus in Vleuterweide, Burchtpoort 5, 3452 MD Vleuten.
Een greep uit de activiteiten van het A-orkest in 2018
AdeZi-concert HOV-A en Sempre Crescendo Middelharnis – 24 maart 2018
Op 24 maart 2018 organiseerde Harmonieorkest Vleuten in samenwerking met Cultuur19 een AdeZi-concert. AdeZi-concerten staan
garant voor bijzondere muzikale hoogtepunten, waarbij een orkest uit
Utrecht samen met een ander ‘top-orkest’ een concert verzorgt.
Het A-orkest van Harmonieorkest Vleuten speelde voor de pauze en
na de pauze was het de beurt aan Sempre Crescendo, een 1e divisie
fanfare uit Middelharnis.
HOV-A speelde onder andere het 2e klarinetconcert van Oscar
Navarro. Daarbij liet soliste Jooske van Andel (20) zien en horen dat
zij over een bijzonder muzikaal talent beschikt. In juni 2018 heeft
HOV-A Jooske muzikaal begeleid bij haar Bachelor eindexamen
klarinet (concert in Podium Hoge Woerd), waarbij zij ditzelfde werk
heeft uitgevoerd. Naast Concerto II (2e klarinetconcert) bracht HOV-A
ook Entornos (Armando Blanquer Ponsoda) ten gehore.
Na de pauze speelde de 1e divisie fanfare Sempre Crescendo o.l.v. dirigent Erik Rozendom een pittig
muzikaal hoogstaand programma. Het orkest dat voor dit concert helemaal uit Middelharnis was
afgereisd naar de CultuurCampus in Vleuten heeft hiermee een heel fraai visitekaartje afgegeven.
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Concertconcours Hanzehof Zutphen 17 november 2018
In 2018 heeft HOV-A zijn debuut gemaakt in de eerste divisie op een bondsconcours. Om hiervoor
goed beslagen ten ijs te komen heeft het orkest als afsluiting van een zeer intensief studieweekend in
Lievelde een try-out optreden gedaan tijdens het Hanzehof Festival. Op deze manier kon het orkest
ervaren hoe het is om in de fraaie concertzaal van de Hanzehof te spelen en de gespeelde werken
werden daarbij beoordeeld door jurylid en gerenommeerd dirigent Bjorn Bus.
De voorbereidingen op een concours zijn intensief en vragen iedere individuele muzikant om het
beste beentje voor te zetten. Op deze manier draagt het bij aan de muzikale ontwikkeling van het
individu als ook van het orkest als geheel.
In de aanloop naar het concours is op 3 november
ook nog een try-out concert gegeven in samenwerking met het orkest Oefening & Uitspanning uit
Beek & Donk. Dit orkest speelt al decennia lang op
1e divisie niveau en staat olv Fried Dobbelstein.
Vanwege het feit dat er in Utrecht geen geschikte
concertlocatie voor handen was, is HOV-A voor
deze gelegenheid uitgeweken naar de Broederkerk
in Zeist.
Tijdens het Concertconcours in de Hanzehof in Zutphen heeft HOV-A onder leiding van dirigent Arjan
Gaasbeek een voor de vereniging historische topprestatie neergezet. Met zeer geslaagde uitvoeringen van een programma met zeer hoge moeilijkheidsgraad, bestaande uit Poème Montagnard van Jan
van der Roost en Entornos van Armando Blanquer Ponsoda, werd een gemiddelde score van maar
liefst 88,5 punten behaald. Een heel fraai resultaat waar orkest en dirigent zeer tevreden mee waren.

HOV-A maakt 1e divisie debuut in de Hanzehof tijdens bondsconcours van de MBGF

19

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 activiteiten van 2018
In februari speelde de bloaskapel tijdens de
Carnavalsmis in Harmelen voor
carnavalsvereniging de Kwakbollen. Op
Koningsdag is de Bloaskapel een vaste waarde
ter verhoging van de feestvreugde op het
dorpsplein in Vleuten. Andere gelegenheden
waar de kapel de vaste muzikale partner is, zijn
De Haaringparty Haarzuilens, de Haarse Kermis
en de intocht van Sinterklaas in Vleuten en
Haarzuilens. Daarnaast zijn er verspreid over het
jaar diverse serenades voor jubilea,
trouwpartijen en verjaardagen verzorgd. Tenslotte heeft de Bloaskapel eind oktober als Tirolerkapel
opgetreden tijdens het 2018-Oktoberfest op het Dorpsplein in Vleuten. Mede door het type
evenementen waar de kapel optreedt, is het publieksbereik groot.
Saxofoonkwartet ‘Hova Zembla’
Saxofoonkwartet Hova Zembla wordt alweer bijna vijf jaar gevormd door Karin van Beek, Patrick
Leliveld, Julia Moormann en Matthijs van Ganzewinkel. Het kwartet vertegenwoordigt HOV op
evenementen, waarbij een bijdrage van een geheel orkest niet mogelijk of niet passend is.
Zo is er gespeeld tijdens een bijeenkomst georganiseerd door Leidsche Rijn Connectie en in
december in de Ontmoetingskerk in Maarssen. Verder heeft het kwartet o.a. voor het eerst gespeeld
tijdens de jaarlijkse HOV seizoensafsluiting. Hova Zembla heeft een uitgebreid repertoire en kan
daardoor gevarieerde optredens verzorgen.
Klarinet ensemble; Brandhout
Tijdens het Uitfeest Leidsche Rijn is er voor het
eerst een gelegenheids klarinetensemble geformeerd. Toen de vraag kwam om een ensemble in
te kunnen zetten in de drijvende muziekparade
voorafgaand aan het Kade Concert in Utrecht,
reageerden de klarinetsectie enthousiast.
Op 20 juli 2018 speelde Brandhout – voor de
gelegenheid onder de naam ‘Drijfhout’ - in de
Utrechtse grachten, om het publiek te attenderen
op- en te enthousiasmeren voor het grote Kade
Concert later die avond.
Matthijs van Ganzewinkel dirigeerde bij deze gelegenheid het ensemble.
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Concerten met meerdere orkesten & overige HOV-activiteiten
Vriendenconcert – 28 januari 2018
Het jaarlijkse Vriendenconcert was op zondag 28 januari. De theaterzaal van de CultuurCampus aan
de Burchtpoort in Vleuterweide was zowel voor als na de pauze uitverkocht. 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.
De starters van het D&E orkest o.l.v. Christiaan van de Weij speelden een programma met onder
andere filmmuziek van James Bond. Bij de Boomwhackers Fiesta en de Cup-song werd ook het
publiek actief betrokken. HOV-B speelde olv Matthijs van Ganzewinkel Whispers from Beyond, El
Camino Real en als ‘teaser’ voor het Top2000 Concert het nummer Take on me.
Na de pauze speelde HOV-C een Ballade, Air for Winds, het bekende Happy de mega hit van Pharrell
Williams en tenslotte speelde HOV-C het stuk Aurora Borealis compleet inclusief lichteffecten,
waarmee het orkest het UtrechtBlaast Jeugdorkesten Festival in november 2017 had gewonnen.

Uitvoering van Aurora Borealis (Ivo Kouwenhoven) door HOV-C tijdens Vriendenconcert 2018

De lange maar zeer gevarieerde muzikale verenigingsmiddag werd afgesloten met een optreden van
HOV-A. Onder leiding van Arjan Gaasbeek speelde het orkest een Spaans/Zuid Amerikaans getint
programma bestaande uit onder andere de pasodoble Banda Sucre en de uitsmijter El Cumbanchero.
Herdenking Jan Bouwman
De voorzitter van HOV, Robert de Bruijne, nam na de pauze een kort moment om de in november
2017 overleden Jan Bouwman te herdenken. Jan is jarenlang bestuurslid en een trouwe vriend
geweest en was altijd bij de concerten aanwezig. Jan blijft liefdevol en met welverdiende eer in onze
gedachten.
Introductie nieuwe ‘huisstijl’
Bij het Vriendenconcert is het nieuwe HOV-logo en de
bijpassende huisstijl gepresenteerd.De nieuwe huisstijl
sluit meer aan bij het imago dat de vereniging wil
uitstralen, moet de herkenbaarheid vergroten en past
beter aan bij de moderne digitale communicatiekanalen.
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Koningsdag – 27 april 2018
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 moesten maken.
Hoewel gecommuniceerd was dat de concerten van HOV-D,
HOV-B en HOV-A vanwege de lage temperaturen zouden
uitwijken naar de Torenpleinkerk, is op het laatste moment
en in overleg met / op verzoek van Oranje Stichting
Wilhelmina toch besloten om de concerten in de grote
transparante tent op het Dorpsplein te laten plaatsvinden.
Achteraf bezien een prima keuze.
Toen ’s middags toch ook het Oranje-zonnetje nog doorbrak,
kon de Bloaskapel de feestvreugde op een volgestroomd
Dorpsplein (>1000 mensen!) verder vergroten.

Burgemeester van Zanen bij Bloaskapel

Dodenherdenking – 4 mei 2018
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.

Seizoensafsluiting - 11 juli 2018
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.
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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 traditiegetrouw gedaan door de LDC – De Leuke Dingetjes
Commissie – die er ieder jaar weer in slaagt 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.
Leidsche Rijn Festival – 2 september 2018
Op zondag 2 september vormde Castellum Hoge Woerd opnieuw het
toneel voor het Leidsche Rijn Festival, voor een prikkelend
workshop- en voorstellingenprogramma vol theater, muziek, dan en
meer voor kinderen van 2 tot 12 jaar.
Vanuit HOV heeft Christiaan v/d Weij drie workshops gegeven,
waarbij kinderen op instrumentjes konden meespelen en ook mee
konden dansen op een stuk uit de Notenkraker. De workshops
waren goed bezocht.
Uitfeest Castellum Hoge Woerd – 2 september 2018
Via de Leidsche Rijn Connectie was
HOV gevraagd zich te presenteren
op het Uitfeest – de traditionele
start van het Culturele seizoen – in
Leidsche RijnDaarnaast heeft HOVB een flitsend concert gegeven op
een zonovergoten buitenpodium,
waarbij met name repertoire van
het Top2000 concert is gespeeld.
Viering 20 jaar Leidsche Rijn
In 2018 vierde de Utrechtse wijk Leidsche Rijn haar
20ste verjaardag. De jubileumactiviteiten zijn
afgesloten met een groot feest in het nieuwe
winkelcentrum van Leidsche Rijn Centrum. Eregast bij
deze festiviteiten was Koningin Máxima
HOV is door de gemeente Utrecht benaderd om een
bijdrage te leveren aan de feestelijkheden. Vanuit de
gemeente was er een nadrukkelijke wens om samen
met verstandelijk beperkte bewoners uit Leidsche
Rijn iets muzikaals te doen. Later kwam via de
gemeente een aanvullende vraag; of HOV de muzikale
invulling kon verzorgen bij een act van Fort van de
Verbeelding; een lied met 300-400 schoolkinderen.
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Om aan de wens van de gemeente tegemoet te komen, zijn vrijwilligers vanuit HOV slagwerk- en
percussieworkshops gaan geven op een dagcentrum van Abrona in Vleuterweide. Voorts is vanuit de
HOV in eerste instantie ingezet op optreden van jeugd, omdat (1) het project ‘Muziek is de Basis!’ is
voortgekomen uit een initiatief van toen nog prinses Máxima en (2) de Koningin erevoorzitter en
pleitbezorger is van de stichting Meer muziek in de klas.
HOV-C onder leiding van Christiaan van der Weij heeft eerst opgetreden. Bij de Cup Song deden 15
kinderen uit HOV-D de act met de cups. Cliënten van Abrona speelden bij dit deel onder leiding van
Martien Hendriks mee.
Ook bij het nummer Wij spelen samen traden beide groepen samen op. De 16 jarige Maria Oppelaar,
die zanglessen volgt bij de Vocal Arts Academy uit De Meern, tekende voor de zang bij dit nummer.

HOV-C, Maria Oppelaar en Percussiegroep van Abrona spelen Wij Spelen Samen bij viering 20jr Leidsche Rijn

De moelijkheidsgraad van de muziek bij het optreden met Het Fort van de Verbeelding was te hoog
voor HOV-C. Daarom is voor dit deel van het optreden een projectorkest van 52 muzikanten
samengesteld uit HOV-A en HOV-B. Peter de Boer had voor deze gelegenheid een compositie
geschreven waarbij de leerlingen van de scholen op gestemde fietsbellen konden meespelen. Het
projectorkest heeft 2 keer geoefend onder leiding vanPeter de Boer. De uitvoering van met circa 350
schoolkinderen afkomstig van scholen uit Leidsche Rijn was een groot succes. De Koningin, de
burgemeester en overige officiële gasten genoten hier zichtbaar van.
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Talentontwikkeling
Talentontwikkeling is een belangrijk speerpunt binnen HOV. Hier wordt op diverse manieren invulling
aan gegeven:
Muzieklessen en HaFaBra-examens
In 2018 91 leden actief muzieklessen. Bij deze (meestal) wekelijks muzieklessen bij een professionele
muziekdocent vraagt HOV om gebruik te maken van het HaFaBra-raamwerkleerplan. Dat betekent
dat op gestructureerde manier alle aspecten van de muzikale ontwikkeling worden gestimuleerd en
periodiek de bijbehorende examens worden afgelegd.
Alle leerlingen van Harmonieorkest Vleuten die
praktijkexamen voor een HaFaBra-diploma hebben
gedaan, zijn met heel mooie cijfers geslaagd!
Woensdag 18 april werden een aantal van hen
letterlijk en figuurlijk nog eens even extra in het
zonnetje gezet.
De meeste leerlingen deden dit jaar voor het eerst
examen en behaalden het A-diploma. Dominic Tsoi
(klarinet) behaalde zijn B-diploma en Marijke van
der Wal (fluit) slaagde voor haar C-diploma.
Studiedagen en sectierepetities
Naast de lessen en de reguliere orkestrepetities is tijdens sectierepetities (HOV-A en HOV-B) en
tijdens de studiedagen gewerkt aan verdere muzikale ontwikkeling (verdieping).
Ook tijdens het muziekkamp (HOV-C & HOV-D) is actief gewerkt aan verbreden en verdiepen van
muzikale ontwikkeling. Vorderingen die worden gemaakt tijdens een studiedag of studieweekend zijn
vaak groot en duidelijk waarneembaar.
Studieweekend HOV-B 16-18 maart 2018 - Austerlitz
Half maart ging het B-orkest op repetitieweekend naar
Austerlitz. Ter voorbereiding op het Top2000 concert werd er
hard gerepeteerd. Er waren diverse professionele repetitoren
uitgenodigd om de groepsrepetities te leiden. Natuurlijk werd
er ook veel lol gemaakt onder andere tijdens de karaoke.
Studieweekend HOV-C 22/23 september 2018 - Leusden
Ter voorbereiding op het Popconcert met NL Dance is het
C-orkest voor een studieweekend naar een YMCA-locatie in
Leusden geweest.
Ze hebben er ondanks het matige weer in tenten overnacht.
Bij de repetities waren ook dansers van NL Dance aanwezig.
Naast veel oefenen was er op de locatie voldoende ruimte
voor sportieve en gezellige momenten.
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Studieweekend A-orkest

12-14 oktober 2018 – Lievelde / Zutphen

HOV-A heeft ter voorbereiding op het concours in november een zeer intensief studieweekend in
Lievelde (Achterhoek) achter de rug. Op vrijdagavond werd er gestart met groepsrepetities. Het hout,
koper en slagwerk repeteerden gescheiden van elkaar olv respectievelijk Willem v/d Zee, Peter van
Dinther en Ria Kornet. De zaterdag en zondagochtend waren er tutti-repetities.
Het weekend is zondagmiddag afgesloten met een try-out van het concoursprogramma op het
Hanzefestival in de Hanzehof te Zutphen. Dit is dezelfde locatie als waar het concours in november
plaatsvond. Zowel voor dirigent als voor orkest een mooie kans en leerzame ervaring om relatief kort
voor het ‘moment suprême’ al eens in de concourszaal te kunnen spelen en beoordeeld te worden
door Bjorn Bus.

Fotocollage met impressie van studieweekend HOV-A in Lievelde / Zutphen

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.
Muziekkamp HOV-D & HOV-E 3-4 november 2018 Amerongen
Het muziekkamp van HOV-E en HOV-D was dit jaar niet voor de
weekhartigen: het was een heel weekend lang griezelen geblazen!
Het muziekkamp had een duidelijk tweeledige doelstelling; enerzijds
veel oefenen voor een griezelig goed concert als afsluiting van het
weekend en anderzijds moest het natuurlijk ook een griezelig gezellig
kamp zijn, waar de jongens en meisjes uit deze beide orkesten elkaar
nog beter leerden kennen door samen veel leuke en spannende
dingen te beleven. Met onder andere een heksenbezemrace,
spokentikkertje, uilenballen pluizen, spinnenpoten eten en een
spannend avondspel en een uitpuilende concertzaal lijkt de opzet
geslaagd.
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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 kunnen boven zichzelf uitstijgen en een formidabele muzikale prestatie neerzetten. Hiermee
vervullen ze voor met name de jongere leerlingen, maar ook voor medemuzikanten, de functie van
‘rolmodel’. Het motiveert en stimuleert om zelf ook door te groeien.
In 2018 heeft HOV-A het jonge muzikale talent Jooske van Andel mogen begeleiden tijdens haar
afstudeerconcert. Zij speelde samen met HOV-A olv Arjan Gaasbeek het 2e klarinetconcert van Oscar
Navarro; voor zowel orkest als solist een pittig werk. Daarbij liet Jooske zien en horen dat zij over een
bijzonder muzikaal talent beschikt. Haar Bachelorexamen Klarinet heeft ze met vlag en wimpel
gehaald na een prachtig en gevarieerd concert in Podium Hoge Woerd.

Jooske van Andel soleert tijdens haar bachelor examen

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 op de muzikale kansen die
hier voor hen liggen. In 2018 hebben leden van HOV deelgenomen aan:
- Nationaal JeugdProjectOrkest (JPO)
- Ad Hoc – vakantie projectorkest
- ZON – ZomerOrkest Nederland
- Diverse Play Inns en workshops

Paar studieweekenden & afsluitend concert
Intensieve voorbereid met buitenlandse concerttournee
Intensieve voorbereiding met binnenlandse concerttournee
Meestal eendaagse evenementen
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Commissies
HOV is een grote vereniging waar heel veel gebeurt. Het is voor het bestuur niet de doen om alles
zelf te organiseren. Daarom kent de vereniging diverse commissies waarin vrijwilligers bezig zijn met
organisatie van zeer uiteenlopende zaken – variërend van kampen en concerten tot een barbecue of
activiteiten voor de kraam op Koningsdag. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste
permanente commissies binnen de vereniging.
Concertcommissie HOV-A
De concertcommissie heeft tot taak om een uitdagend en afwisselend jaarprogramma voor HOV-A te
bedenken en te organiseren. De commissie doet, rekening houdend met de kaders die het bestuur
vanuit beleid meegeeft, voorstellen voor concerten en artistieke concepten. De commissie
organiseert de concerten en evenementen eventueel met hulp van andere vrijwilligers die op
projectbasis aansluiten. De concertcommissie voor HOV-A bestond in 2018 uit Joyce Meijer, Daniel
Nečas-Niessner, Reinie Nečas-Niessner, Marieke Verhage en sinds november is Marloes Hoogstraten.
Muziekcommissie HOV-A
De muziekcommissie voor HOV-A heeft de taak om passend repertoire te zoeken bij het door de
concertcommissie aangedragen programma. De commissie bestaat uit de dirigent en enkele
spelende leden van het orkest. In 2018 bestond de muziekcommissie van het A-orkest uit Arjan
Gaasbeek (dirigent), Marcel van Dijk, Matthijs van Ganzewinkel, Hedwich Kuipers, Suzanne van Vliet
en Harmen Wijnia. Hanco Spaan was bibliothecaris.
Concertcommissie HOV-B
De concertcommissie heeft tot taak om een uitdagend en afwisselend jaarprogramma voor HOV-B te
bedenken en te organiseren. De commissie doet, rekening houdend met de kaders die het bestuur
vanuit beleid meegeeft, voorstellen voor concerten en artistieke concepten. Hierbij wordt rekening
gehouden met feit dat er veel jongeren in het orkest spelen. De commissie organiseert de concerten
en evenementen eventueel met hulp van andere vrijwilligers die op projectbasis aansluiten. De
concertcommissie voor HOV-B bestond in 2018 uit Joyce Meijer, Thomas van den Ende, Julia Donker
(orkestmoeder) en Annet van Rooijen (orkestmoeder)
Muziekcommissie HOV-B
De muziekcommissie voor HOV-B heeft de taak om passend repertoire te zoeken bij het door de
concertcommissie van HOV-B aangedragen programma ideeën. De commissie bestaat uit de dirigent
en enkele spelende leden van het orkest. In 2018 bestond de muziekcommissie van HOV-B uit
Matthijs van Ganzewinkel (dirigent), Thomas van den Ende, Olaf Weergang, Rutger Spek, Wikke
Meyer, Sophie Kerckhoff, Eline Meyer, Marjolein Bart, Marijke van der Wal en Julia Donker
(orkestmoeder). Hanco Spaan was bibliothecaris.
Jeugdcommissie
De jeugdcommissie organiseert concerten en activiteiten voor het E-, D- en C-orkest. Belangrijke
uitganspunten daarbij zijn: (1) het stimuleren van de muzikale ontwikkeling en samen genieten van
muziek maken inclusief (2) 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. Als jeugdleden zelf ideeën hebben kunnen ze deze altijd bij de commissie inbrengen!
Naast de grotere eerdergenoemde concerten en activiteiten organiseerde de Jeugdcommissie
bijvoorbeeld ook een Sinterklaasactiviteit en All you need is Music – de muzikale kerstgroet bij
mensen thuis en in zorginstellingen. De jeugdcommissie bestond in 2018 uit: Judith Bisschop (lid Aorkest),Gideanne Bröcheler (ouder), Laurien Broekman (lid A-orkest) Marco Dijkhuizen (ouder),
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Nienke van Geest (ouder), Manon Streng (ouder), 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 verdere uitwerking en uitvoering worden steeds ook
andere vrijwilligers op projectbasis gevraagd om een bijdrage te leveren.
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, zouden er minder activiteiten
georganiseerd kunnen worden. Sponsoring wordt (nog) niet vanuit een vaste commissie geregeld. De
wens om dit in een vaste commissie onder te kunnen brengen onder andere om een betere relatie
met sponsoren aan te kunnen gaan blijft wel bestaan. Fondsenwerving en aanvragen van subsidies
zijn door de penningmeester in samenwerking met enkele bestuursleden gedaan.
Leuke-dingetjes-commissie (LDC)
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 voor het voortbestaan van de vereniging.
Daarnaast worden de ‘lief & leed’ activiteiten ook
vanuit deze commissie verzorgd.
Zo verzorgde de commissie in 2018 onder andere de
bezorging van 90 broodjes kroket bij aankomst op de
concourslocatie in Zutphen, een muzikale dialectquiz
tijdens het studieweekend van HOV-A, een tot
schemerlamp omgebouwde klarinet als HOV-cadeau
Uitreiking van de ‘Geen noot gemist’-award
voor Jooske na haar examenconcert, en werden bij de
seizoensafsluiting de inmiddels befaamde awards uitgereikt aan leden met een bijzondere staat van
dienst, op welk terrein dan ook. Daarnaast verzorgde de LDC de kerstpakketten voor de dirigenten en
een avondje uit voor de leden van het bestuur.
De LDC werd in 2018 gevormd door: Reinie Nečas-Niessner, Manon Streng, Inez Visser, Eveliene
Wormgoor, Ton Boerman, Wilma Roorda, Suzanne van Vliet, Anna van der Vorm, Harmen Wijnia en
Hedwich Kuipers als gastlid.
Kledingcommissie
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 voor elk
concert gelijk, maar soms zijn er kleine thematische aanpassingen gewenst. In 2018 zijn er nieuwe
rode polo’s verzorgd voor de jeugd. De nieuwe shirts waren nodig i.v.m. de introductie van de
nieuwe huisstijl. De kledingcommissie bestond in 2018 uit: Lida Versluis en Marleen Dijkhuizen.
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Barcommissie
De barcommissie heeft de taak om de bar in de pauzes en na afloop van de repetities van HOV-A,
HOV-B en bij concerten waar HOV zelf de consumpties mag verzorgen te regelen. Het betreft
mensen, middelen en assortiment inclusief de in- en verkoop daarvan. Deze commissie werd nodig
na de verhuizing naar de Cultuur Campus (zie onder huisvesting). De commissie is in 2018 opgericht
en bestaat uit: Jan uit den Bosch, Jeron Ven, Fred Weergang. Adviseur van de commissie is mevrouw
Brandsen die als 89 jarige vrijwilliger met het HOV is mee verhuisd! Waarvoor hulde.
Huisvesting
De commissie huisvesting is bezig met onderzoek naar en indien mogelijk realisatie van een ‘eigen’
HOV-gebouw. Om tijdelijk de knelpunten die HOV ondervond bij gebruik van De Schakel te verlichten
is HOV in november met alle orkesten verhuisd naar de Cultuur Campus in Vleuterweide. Vanaf
medio november repeteren de orkesten daar in de theaterzaal en is ook een eigen opslagruimte
gerealiseerd.
Parallel hieraan zijn de gesprekken met de gemeente en overige belanghebbenden gecontinueerd en
heeft dit geleid tot het vaststellen van een bijgesteld schetsontwerp en een zogenaamd
Startdocument binnen de gemeente Utrecht. Ambtelijke besluitvorming is de volgende stap. Binnen
de vereniging zal komende periode met name gericht zijn op het nader onderzoeken en uitwerken
van de exploitatie en de financiële haalbaarheid.

Verschijningsvorm voorgevel HOV-gebouw – ontwerp 2018

PR en communicatie
Pers
Harmonieorkest Vleuten is in 2018 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. De berichten varieerden van een vermelding
in de agenda tot aan een groter artikel over bijvoorbeeld het concours.
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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. In 2018 heeft HOV 206 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 eerdergenoemde stakeholders HOV op
Facebook te vinden – en te liken. Het aantal volgers van de pagina van HOV is door de grens van 700
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.
Instagram
Harmonieorkest Vleuten beschikt sinds eind 2018 ook over een eigen Instagramaccount. Daar is tot
nu toe nauwelijks gebruik van gemaakt, maar het is de bedoeling dat ook dit social-mediakanaal
(waar met name jongere leden gebruik van maken) een vast onderdeel wordt van de
communicatiemix van de vereniging. Dat hier behoefte aan is, blijkt wel uit het feit dat ondanks het
feit dat er pas twee testberichten gepost zijn, de pagina al meer dan 150 volgers heeft.
Website
Begin 2018 is een geheel nieuwe website live gegaan die voldoet aan de wensen en eisen van deze
tijd (met een overzichtelijk menu en ‘responsiveness’ voor betere leesbaarheid op smartphones en
tablets). De website wordt 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.
De website werd in 2018 onderhouden door Marcel van Dijk en Patrick Leliveld. Content werd door
hen en door anderen vanuit de vereniging geleverd.
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Stichting Promsnacht
De Stichting Promsnacht is een in 2005 opgerichte zelfstandige, maar aan HOV gelieerde stichting. De
Stichting is opgericht om de financiële risico’s die verbonden zijn aan de organisatie van de
PromsNacht voor de Vereniging Harmonieorkest Vleuten te beperken.

De PromsNacht is een grootst 2-jaarlijks muziekfestijn dat inmiddels niet meer weg te denken is in de
evenementenkalender voor Vleuten, Leidsche Rijn en omstreken.
Het HOV-A, 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. In 2018 is er geen Proms geweest

32

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.
In 2018 is tijdens het Vriendenconcert een trombone en een bastuba
geschonken. Een mooie aanwinst voor de vereniging. Ook heeft de Stichting een
aantal keer een busje geregeld voor het vele slagwerk dat vervoerd moet
worden naar concerten verder weg.
Naast de inkomsten van sponsors als een aantal bedrijven en de Vrienden
coördineerde VHOV dit jaar de Anjer Actie voor HOV. Het ophalen en beheren
van de oud papier containers is in 2018 door het VHOV gedaan en eind van het
jaar weer overgedragen aan HOV. De oud papier containers van HOV zijn
duidelijk herkenbaar in het dorp, dankzij de stickers die door Ferry Quik Reclame
geleverd zijn. Dezelfde trouwe sponsor heeft ook een nieuwe bij de nieuwe
huisstijl van HOV en VHOV passende vrienden-stand geleverd. Dit komt de
herkenbaarheid van de Vrienden en de bijpassende frisse energieke uitstraling
ten goede.
Het bestuur en de leden van HOV de stichting Vrienden van zeer erkentelijk is voor hun inzet en de
bijdrage die zij op deze manier leveren aan de vereniging.
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Deel 2:
Terugblik,
partners, samenwerking,
fondsen & projecten
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Terugblik 2018 aan de hand van criteria Cultuurnota
Criterium /
uitgangspunt
Artistieke
kwaliteit

Bereikt in 2018
De stijgende lijn in muzikale ontwikkeling heeft zich ook in 2018 binnen de gehele
vereniging doorgezet. 2018 is ook wel een jaar geweest waarin veel aandacht is
besteed aan artistieke ontwikkeling / verdieping.
Voor het A-orkest stonden de muzikaal zondermeer uitdagende programma’s die zijn
gespeeld tijdens het AdeZi-concert in maart en het Afstudeerconcert in juni in het
teken van ‘orkestontwikkeling’ in de aanloop naar het concours in november. Dirigent
Arjan Gaasbeek heeft een lijn uitgezet naar het concours in november en door slim te
programmeren is hiermee invulling gegeven aan artistieke / muzikale ontwikkeling van
de individuele muzikant en van het orkest als geheel. Ook het B- & C-orkest hebben
deelgenomen aan een festival voor blaasorkesten (optreden wordt beoordeeld door
vakjury – B-orkest – BetuweCup en C-orkest – Jeugdorkestenfestival Ammerzoden).
Daarmee zijn er binnen 1 maand 3 orkesten op concours geweest die ook nog eens
bijzonder goede resultaten hebben behaald. Een unieke gebeurtenis in de
geschiedenis van de vereniging.
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Criterium /
uitgangspunt

Bereikt in 2018
Ook binnen HOV-B wordt er stevig aan de artistieke kwaliteit gewerkt. Zo is het orkest
op studieweekend geweest en hebben zich daar met medewerking van professionele
repetitoren voorbereidt op het Pop2000 concert en zijn er voor De BetuweCup diverse
extra repetities geweest.
Diverse leden zijn in kleinere HOV-ensembles gaan spelen. Dit is een heel goede
methode om muzikaal talent verder te ontwikkelen. Ensembles hebben opgetreden bij
diverse gelegenheden. Het Saxofoonkwartet heeft o.a. opgetreden op een
netwerkdiner van De Leidsche Rijn Connectie en een optreden van het
klarinetensemble was onderdeel van het voorprogramma van het grote Kade Concert
in Utrecht.
Vlak na de zomer is er een ‘artistiek beraad’ geweest, waarbij samen met HaFaBra
autoriteiten Ivan Meylemans en Tijmen Botma een aanzet is gemaakt voor een meer
samenhangende artistieke visie die tot uitdrukking moet gaan komen in de
programmering vanaf 2020.

Betekenis
voor de stad

Met 32 openbare optredens, waarvan 26 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), maar
ook bij een optreden voor de jubilerende sociëteit Haarzuilens of de
huiskamerconcertjes van ‘All you need is Music’ heel duidelijk zichtbaar.
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Criterium /
uitgangspunt

Bereikt in 2018
Samen met Podium Hoge Woerd is invulling gegeven aan #UtrechtBlaastBuiten
activiteiten. HOV heeft hierbij met name in de voorbereidingen en in logistiek
organisatorische en ondersteunende bijdragen geleverd.
HOV heeft op verzoek van de KNMO voor het NJHO – Nationaal Jeugd
HarmonieOrkest 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.
Daarnaast heeft HOV in samenwerking met de KNMO & Klankwijzer een filmpje
gemaakt om het nieuwe digitale platform te lanceren. Voorzitter en HOV komen in
deze promotiefilm, die in december op het KNMO-congres is gepresenteerd, goed in
beeld.

Ondernemerschap

Afgelopen jaar is een bijzondere samenwerking tot stand gebracht. Cliënten met een
verstandelijke beperking van de dagbesteding van Abrona zamelen op winkelcentrum
Vleuterweide oud papier in (tbv HOV) en als tegenprestatie verzorgd HOV enkele
muziekworkshops op de dagbesteding. Hiermee zorgen de cliënten voor extra
inkomsten voor HOV en levert HOV indirect een bijdrage aan een zinvolle
dagbesteding en meer integratie in de (sociale) omgeving.
Ook in 2018 is doorgewerkt aan de oprichting van het G- en het S-orkest. Op basis van
een gedegen projectplan zijn fondsen aangevraagd. Het streven is beide orkesten nog
in Q1 2019 te laten starten. Beschikbaarheid van een geschikte repetitielocatie is
hierin echter bepalend. Geschikte repetitieruimte is schaars…..
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.
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Criterium /
uitgangspunt

Bereikt in 2018
De nadere uitwerking om te komen tot een ‘eigen’ gebouw, waarin ook diverse
andere instellingen / verenigingen die wijkgerichte cultuurparticipatie bevorderen een
plek kunnen gaan vinden, moet ook worden gezien als ondernemerschap. Als gevolg
van het wegvallen van het UCK als voorziening voor amateurkunsteducatie per
augustus 2019 maakt dat meerdere partijen het gesprek met HOV zijn aangegaan o.a.
om te bezien in hoeverre het nieuw te bouwen muziekgebouw ook een
wijkcultuurhuisfunctie kan krijgen.
Wegens de groei van de vereniging is HOV begin 2018 hard op zoek gegaan naar een
nieuwe ruimte voor de repetities. Dit om 2 redenen; Ten eerste groeide het HOV-A
paste het orkest niet meer in de theaterzaal van De Schakel. Ten tweede moest het Borkest om door te kunnen ontwikkelen richting het niveau van een 3e divisie orkest
meer repetitietijd hebben. Dit was in De Schakel niet mogelijk. In november is de
vereniging daarom verhuisd naar de Cultuur Campus in Vleuterweide.

Onderscheidendheid

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 zo veel
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.
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Criterium /
uitgangspunt

Bereikt in 2018
Het sterke netwerk en de verbondenheid met de (sociale) omgeving hebben er tevens
voor gezorgd dat HOV provinciewinnaar is geworden bij de landelijke verkiezingen van
De Vereniging van het Jaar en landelijk bij de laatste drie is geëindigd, terwijl de
verkiezingen zijn gestart met circa 800 verenigingen. Dan net naast de
eindoverwinning grijpen is jammer, maar als verliezend finalist eindigen is nog steeds
een zeer onderscheidende prestatie.

Publieksbereik

Onderscheidendheid is eveneens zichtbaar in het feit dat er 3 orkesten hebben
deelgenomen aan een concours / festival. Het toont de ambitie en de drive om samen
op hoog niveau muziek te maken. Dit heeft er mede toe geleid dat HOV is gevraagd
om het afstudeerconcert van Jooske van Andel te begeleiden – in verband met de
hoge moeilijkheidsgraad van het Klarinetconcert was het lastig om hiervoor een
geschikt orkest te vinden die en het niveau had om dit werk uit te voeren én de
bereidheid had om jong talent op deze manier te ondersteunen. Qua werkwijze
(afstemmen repertoire op concerten en de daarbij bepaalde publieksdoelgroep –
soort vraaggerichte benadering) is HOV zeker ook onderscheidend te noemen. Het
nadenken over bedienen van diverse publieksgroepen en de events / concerten
daarop afstemmen is nog geen gemeengoed in HaFaBra-land.
Met de optredens en evenementen heeft HOV in 2018 circa 14.000 mensen weten te
bereiken. Dat is bijzonder veel en bijna 6000 meer dan de 8400 die er begroot waren.
Deze afwijking wordt met name veroorzaakt door het optreden bij het Kade Concert
(juli) en bij ‘de verjaardag van Leidsche Rijn’ in aanwezigheid van de koningin (5
oktober).
Het aantal betalende bezoekers is relatief laag. Dat wordt veroorzaakt door het grote
aantal optredens in openbare ruimte en op gratis toegankelijke evenementen, zoals
Koningsdag, het Leidse Rijn Festival, het Uitfeest en het bezoek van Koningin Máxima.
HOV heeft zich ook dit jaar weer heel bewust gericht op diverse publieksgroepen.
Liefhebbers van kwalitatief hoogstaande blaasmuziek konden terecht op het AdeZiconcert van HOV-A en 1e divisie fanfare Sempre Cresendo. Ook de concerten in de
aanloop naar het concours zijn gericht op deze publieksgroep. Het Top2000 concert
richtte zich nadrukkelijk op wat jongere bezoekers en publiek dat van wat lichtere
muziek houdt, terwijl het theaterconcert Assepoets en de workshops op het Leidsche
Rijn Festival weer bedoelt waren voor hele jonge kinderen. Met optredens op
Koningsdag en ook bij de verjaardag van Leidsche Rijn wordt een heel breed en deels
zeker ook nieuw publiek bereikt.
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Criterium /
uitgangspunt

Bereikt in 2018

Via social media wordt een steeds grotere groep mensen bereikt. HOV heeft inmiddels
op Twitter een aantal trouwe volgers, waaronder een aantal twitteraars met heel
groot bereik. Zowel op Twitter als op Facebook heeft de campagne voor de verkiezing
van ‘De Vereniging van het Jaar’ gezorgd voor aanzienlijke exposure. HOV heeft
landelijk gezien de meeste stemmen via social media weten te verzamelen en ook
nadat HOV was uitgeroepen tot een van de drie finalisten is het bereik enorm
geweest.
Verbreden &
Verbinden

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).
Door publieke openbare optredens (LeidscheRijn Festival, bezoek van Máxima aan
Leidsche Rijn), vernieuwende samenwerkingen (o.a. bij Assepoets – met theaterduo
en met Abrona) en het aangaan van samenwerkingen met Pathé Leidsche Rijn
(voorheen CineMec) en Podium Hoge Woerd bereiken we nieuw publiek. Repertoire
dat wordt gespeeld is aangepast op de locatie en gelegenheid. Zo hopen we nieuw
publiek aan HOV te verbinden.
Ook in 2018 heeft HOV samen met ZIMIHC bijgedragen aan de #UtrechtBlaast
activiteiten. De samenwerking met Cultuur19 is op diverse vlakken verstevigd. HOV
‘woont samen’ in de Cultuur Campus en er is een formele samenwerkingsovereenkomst getekend.
Op uitnodiging van het LKCA en de KNMO is HOV toegetreden tot een werkgroep die
zich richt op verbeteren van samenwerking tussen muziekverenigingen en het
onderwijs met als doel een bijdrage te leveren aan het muziekonderwijs binnen de
school en buiten-schoolse muziekeducatie. In de uitwerking van de commissie heeft
het model van ‘Muziek is de Basis!’ centraal gestaan.

Talentontwikkeling

In 2018 heeft HOV op diverse vlakken aandacht besteed aan talent-ontwikkeling. Zo
zijn er 20 nieuwe leerlingen gestart en hebben 16 leerlingen een HaFaBra-examen
afgelegd aan de muziekschool. Er zijn 2 jeugdleden van andere verenigingen lid
geworden omdat ze het bij HOV beter naar hun zin hadden en merkten dat hun
muzikale ontwikkeling er met sprongen vooruit ging.
Binnen HOV zijn (jeugd)leden op diverse vlakken betrokken bij (organisatorische)
zaken binnen de vereniging waardoor zij niet alleen hun muzikale- maar ook andere
talenten in de vorm van vrijwilligerswerk kunnen ontwikkelen.
Bij programmering voor de jeugdorkesten is bewust met enige regelmaat gekozen
voor werken waarin leerlingen kunnen soleren. Ook de studieweekenden hebben
bijgedragen aan muzikale ontwikkeling. Er is veel doorstroom binnen de vereniging.
(zie: https://www.youtube.com/watch?v=lOOgiW5_dwg).
Ook jong professioneel talent krijgt een kans bij HOV – het al eerder genoemde
afstudeerconcert van Jooske van Andel is hier een voorbeeld van. Het afstudeerconcert was een openbaar en zeer goed bezocht concert in Podium Hoge Woerd.
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Criterium /
uitgangspunt
Amateurkunst &
Participatie

Cultuureducati
e

Bereikt in 2018
Een groot aantal activiteiten van HOV is 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
ensemblefestival op de muziekschool en de bijdragen aan het CampusFestival in de
maand van de amateurkunst (i.s.m. Cultuur19), deelname aan het Uitfeest en diverse
concerten 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.
Door middel van het project Muziek is de Basis! zijn dit jaar weer ruim 400 kinderen
met blaasmuziek in aanraking gebracht en is een bijdrage geleverd aan
muziekonderwijs op 5 basisscholen. Muzieklessen zijn allen verzorgd door
professionals waarvan een groot deel verbonden aan de lokale muziekscholen.

Projectafsluiting Muziek is de Basis! 2018 Pathé-CineMec – mei 2018
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! weggeschreven.
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.
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.
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Conclusie terugblik 2018
HOV heeft een heel mooi en goed jaar 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.
Het bereiken van een finale plaats bij de verkiezing van De Vereniging van het Jaar is een mooi
resultaat – een kroon op het bouwen aan deze mooie vereniging.
Punt van aandacht voor komend jaar is opzetten van het sponsorprogramma en het verder
verduurzamen van de interne (vrijwilligers)organisatie.
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Partners (muziek)
Muziekscholen en instrumentdocenten
HOV werkte 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 zijn 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.
Ook kunnen getalenteerde instrumentalisten die studeren aan het conservatorium als solist
optreden in concerten van HOV-A.
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 wijkcultuurhuis regelmatig afstemming over beleid en
gemeentelijke ontwikkelingen op gebied van amateurkunst (o.a. sectoranalyse en PACT). Eind 2018
zijn met ZIMIHC en Cultuur19 gesprekken geïnitieerd om anticiperend op het wegvallen van het UCK
een aantal aken te regelen en afspraken te maken (mn rondom continuiteit van de uitvoering van de
regeling Impuls Muziekonderwijs).
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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 amateurkunstsector 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 en in 2018 nog verder geintensiveerd. 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. Dit heeft geresulteerd in een formele samenwerkingsovereenkomst. Dit resulteert in
concrete samenwerkingen in uitvoering (Campus Festival, Leidsche Rijn Festival, Zingende Beelden)
en ook op organisatorisch vlak (Adezi-activiteiten, HaFa-weekend met jeugdfestival en voorbereiden
Utrechts convenant Meer Muziek in de Klas).
Schakelraad
Met implementatie van ‘vernieuwend welzijn’ door de gemeente Utrecht
dreigde De Schakel, tot medio november 2018 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. Met
het vertrek uit De Schakel zal de samenwerking met de Schakelraad op een laag pitje worden gezet.
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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.

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. Vanaf 2017 vormt een
optreden van een HOV jeugdorkest vast element in de georganiseerde
herdenking. In 2018 heeft het D-orkest opgetreden in het Berlijnplein.
Pathé Leidsche Rijn
Pathé Leidsche Rijn (voorheen Cinemec Utrecht) is een goede
samenwerkingspartner van HOV. Voor de projectafsluiting van ‘Muziek
is de Basis!’ kunnen we bij hen terecht in de grote bioscoopzaal, zodat
de afsluiting voor alle kinderen die daarin staan te ‘shinen’, een
optreden om nooit meer te vergeten wordt.

Gemeente Utrecht
Met diverse contactpersonen / afdelingen van de gemeente is een
prima samenwerkingsrelatie ontstaan. Op wijkniveau zijn de
contacten met de ‘wijkregisseur’ zeer 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. 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 hebben kunnen adviseren.
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Gemeentelijke subsidie
Harmonieorkest Vleuten ontvangt 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.
In oktober 2018 heeft de visitatiecommissie van de gemeente HOV
getoetst op realisatie van de plannen. De commissie was na afloop van het gesprek, waarbij vanuit
HOV een delegatie van het bestuur en Arjan Gaasbeek als ‘chef’ van het artistieke team binnen HOV
aanwezig waren, zeer enthousiast. Dit heeft zijn weerslag gekregen in een heel mooi visitatierapport.
Onderstaand een paar quotes uit het visitatierapport:
Visitatierapport Harmonieorkest Vleuten
Harmonieorkest Vleuten
Artistiek inhoudelijke kwaliteit
- Het is duidelijk dat het Harmonieorkest Vleuten onder leiding van de professionele dirigent serieus heeft
gewerkt aan de aanscherping van de artistieke visie.
- De heldere structuur van de verschillende orkesten en goede contacten met muziekdocenten, maken dat de
individuele talentontwikkeling binnen HOV stevig verankerd is.
- De commissie waardeert de manier waarop het samen opgaan van artistieke ontwikkeling en
maatschappelijke waarde de eigenheid en zeggingskracht van het orkest versterkt.
Betekenis voor de stad - De toelating tot de cultuurnota 2017-2020 heeft voor HOV geleid tot meer
samenwerkingen met diverse maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen op niveau van de wijk en
de stad, zowel wat betreft de artistieke ontwikkeling als op bestuurlijk en organisatorisch vlak.
Ondernemerschap - De commissie is onder de indruk van de kracht en het enthousiasme, waarmee
Harmonieorkest Vleuten als vrijwilligersorganisatie functioneert.
- Met een veelzijdige programmering en keuze voor locaties en gelegenheden waar wordt opgetreden,
stimuleert Harmonieorkest Vleuten de beoogde actieve en passieve participatie.
- De commissie waardeert het dat het HOV bij nieuwe initiatieven steeds zorgt dat eerst de financiële
randvoorwaarden worden gecreëerd, waardoor de continuïteit gewaarborgd is.
Onderscheidendheid - Harmonieorkest Vleuten presteert volgens de commissie zodanig goed dat er in
meerdere opzichten sprake is van een voorbeeldfunctie voor het bredere cultuurveld. Uit de ervaringen van het
HOV blijkt de meerwaarde van de toelating van amateurverenigingen in de Cultuurnota 2017-2010.
Ruimte voor talentvolle makers - Harmonieorkest Vleuten maakt bewust werk van talentontwikkeling en geeft
jonge makers regelmatig een platform. De volgende stap zou volgens de commissie zijn om de wijze waarop het
HOV met talentvolle makers wil werken, uit te werken in een visie.

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.
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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. Er is een aanvraag ingediend om de oprichting van het G-orkest mogelijk te maken en
HOV heeft in 2018 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. Ten behoeve van de
oprichting van het G-orkest heeft HOV een financiële bijdrage uit het stimuleringsfonds mogen
ontvangen.
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 een bijdrage uit het
fonds ontvangen ten behoeve van de oprichting van het G-orkest.
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. Bij de viering van het 80-jarig
bestaan van het fonds op 16 juni 2018 heeft het D-orkest op verzoek van het fonds in Tivoli
Vredenburg een optreden verzorgd voor de genodigden.
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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 2017 zijn de eerste activiteiten voor het schooljaar 2017-1018 gestart. Dit jaar
deden leerlingen uit groepen 5 en/of 6 mee van de Torenpleinschool, de Willibrordschool, de
Zonnewereld en de Krullevaar. De opzet van het project is in grote lijnen gelijk aan de voorgaande
jaren.
Fase 1 [oktober-december] 2017: Bij de deelnemende
groepen op de scholenkomt 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 2018]: De kinderen die dit willen,
kunnen in deze periode een (blaas)instrument leren
bespelen. Voor de leerlingen zich hiervoor opgeven,
worden er buitenschools in kleine groepjes muzieklessen
gegeven door instrumentdocenten. Het instrument kan voor enkele maanden van HOV gebruikt
worden. Voor deze fase wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd van de ouders.
Fase 3 [maart-april 2018]: De muziekdocenten keren voor een periode van 6 weken terug in de klas
om samen met de leerlingen de workshops te doen die leiden tot een muzikale act. Alle acts zijn
onderdelen van het eindoptreden (= de projectafsluiting). De kinderen die een instrument hebben
leren bespelen in fase 2, zijn als echt orkest in fase 3 buitenschools verder gegaan met musiceren. Bij
het eindoptreden vormen zij het Projectorkest en hebben daar zelfstandig en samen met een
jeugdorkest van HOV enkele muziekstukken uitgevoerd.
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In april 2018 vond de afsluiting plaats
van ‘Muziek is de Basis!’ met 2x achter
elkaar een fantastisch optreden in de
grote zaal van bioscoop Pathé Leidsche
Rijn. Het thema was “Beweging” en dat
er veel beweging in muziek én in
kinderen zit, hebben 2x ruim 200
kinderen aan de volle zaal laten zien.
De ruimtewezens die toevallig precies op
deze middag waren geland, verbaasden
zich over de vreemde bewegingen van
allerlei dingen op de aarde en de aarde zelf. Zij snapten er soms niets van, maar zagen uiteindelijk
ook wel het nut in van “bewegen”. Er zijn in de workshops heel veel leuke, bijzondere en muzikale
manieren bedacht om het thema “tot leven” te brengen. De staande ovatie na afloop was door de
deelnemende kinderen dan ook meer dan verdiend!
Uit de groep kinderen die een instrument heeft leren bespelen is, net als de andere jaren, weer een
groep leerlingen voortgekomen die verder wilde gaan met muziek maken. Zij hebben hun
buitenschoolse muzieklessen gecontinueerd en zijn in mei 2018 ingestroomd 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. Het betekent dat HOV ook de komende jaren op minstens 5 scholen actief
aan de slag zal gaan met muziekeducatieve activiteiten. 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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