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Voorwoord
Harmonieorkest Vleuten heeft de afgelopen vier jaar voor het eerst een bijdrage via de meerjarige
cultuursubsidies van de gemeente Utrecht mogen ontvangen. Het feit dat we hiervoor een meerjarenbeleidsplan hebben moeten ontwikkelen, heeft de vereniging zowel in artistiek opzicht als qua
organisatie veel gebracht. De vereniging is uitgebreid met een G-orkest voor leden met een
beperking en ook is er een Overdagorkest gestart voor muzikanten op ‘leeftijd’. Het muzikale niveau
is aanzienlijk gestegen en we denken op een meer gestructureerde wijze na over de invulling van de
jaaragenda en concertprogramma’s. Daarbij ligt een sterke focus op wijkgerichte/lokale
samenwerking en op activerende participatie. Op deze manier laten we heel veel mensen genieten
van muziek en het samen muziek maken.
Met ‘Kunst Kleurt de Stad’ – de nieuwe cultuurvisie en cultuurnota van de gemeente Utrecht, die
aansluit op plannen vanuit het rijk en de regio – wordt beleidsmatig de koers op enkele vlakken wat
verlegd. De thema’s Inclusiviteit, Diversiteit en Publiekswerking krijgen meer aandacht. Dat is een
ontwikkeling die HOV van harte onderschrijft. Ik durf wel te stellen dat we met de jaarplannen voor
2018 en 2019 met respectievelijk de titels ‘Muziek voor Iedereen’ en ‘Muziek maken we Samen!’
daarmee spreekwoordelijk al voor de muziek uit hebben gelopen……
Het bestuur heeft voor de periode 2021-2024 een plan ontwikkeld dat:
▪
▪
▪

volledig in lijn is met de missie, visie en (artistieke) ambitie van de vereniging;
voortbouwt op wat de afgelopen jaren is ontwikkeld;
én heel goed aansluit bij de door de gemeente geschetste lijnen waarlangs cultuur in de stad
Utrecht zich zou kunnen ontwikkelen.

Al met al dus een plan waar voor alle partijen muziek in zit en dat een opmaat kan zijn naar een
periode waarin het verder crescendo gaat met Harmonieorkest Vleuten én met het Utrechtse
culturele leven.
Namens het bestuur van Harmonieorkest Vleuten,

Robert de Bruijne,
voorzitter Harmonieorkest Vleuten
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Februari 2020 – Podium Hoge Woerd - Nieuwjaarsconcert HOV-A met solist Franka van Dommelen
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Hoofdstuk 1 – Missie, Visie en Hoofddoelstelling
Missie
Harmonieorkest Vleuten wil een muziekvereniging zijn waarbinnen de leden met ambitie en plezier
muziek kunnen maken en waarbij de muzikale ontwikkeling van zowel de individuele leden als de
orkesten hoog in het vaandel staan. Daarnaast wil de vereniging voor zowel de stadsdelen Vleuten
en Leidsche Rijn als de stad Utrecht in zijn geheel een cultureel educatieve en sociaal
maatschappelijk rol van betekenis spelen door muziek in te zetten als middel voor verbinding en
verwondering.

Visie
Wij zien Harmonieorkest Vleuten als een actieve, bloeiende muziekvereniging waarin ieder lid volop
de kans krijgt zich muzikaal te ontwikkelen. Ambitie en plezier zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar
verbonden. In een goede sfeer wordt iedereen uitgedaagd muzikaal het beste uit zichzelf te halen.
Harmonieorkest Vleuten richt zich op verschillende muziekstijlen en biedt een afwisselend
repertoire, waarbij verrassende combinaties en nieuwe werken steevast op het jaarprogramma
staan. Middels een goede balans tussen traditie, vernieuwing, (lokale) samenwerkingen, presentatie
en educatie wordt invulling gegeven aan publiekswerking. We zorgen ervoor dat muziek voor
iedereen bereikbaar is en dat naast de groeiende vaste kern van trouwe volgers er steeds weer
verbinding wordt gezocht met nieuwe publieksgroepen.
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.

Hoofddoelstelling
Harmonieorkest Vleuten staat midden in de Utrechtse samenleving en is verankerd in Vleuten en
omgeving. Van muzieklessen tot optredens voor en door basisschoolleerlingen, met orkesten én
concerten voor speciale doelgroepen (zoals senioren en mensen met een beperking) en participatie
in (nieuwe) lokale culturele initiatieven: muziek stimuleert verbeelding, verbindt en moet
toegankelijk zijn voor iedereen.
Door een project als ‘Muziek is de Basis!’ draagt HOV bij aan de maatschappelijke doelstelling om
muziekonderwijs een impuls te geven. De orkesten voor mensen met een beperking (G-orkest) en
senioren (Overdagorkest) zijn integraal onderdeel van de vereniging.
De vereniging maakt in artistiek opzicht een grote groei door. Het A-orkest heeft deelgenomen aan
een prestigieus internationaal muziekfestival in Schladming (Oostenrijk) en onder leiding van een
nieuwe dirigent ontwikkeld het B-orkest zich snel tot volwaardig orkest. Daarmee is stevig
vastgehouden aan de ingeslagen weg om op hoog niveau blaasmuziek te (blijven) maken.
De hechte band met de achterban in Vleuten/Leidsche Rijn en Utrecht wordt gekoesterd door te
participeren in lokale initiatieven, op te treden op evenementen, samenwerking met lokale culturele
partners aan te gaan en het voortouw te nemen in het promoten van (blaas)muziek. De ontwikkeling
van de vereniging gaat echter verder. Actief op zoek gaan naar verbinding met nieuwe doelgroepen
is essentieel en avontuurlijke programmering draagt daar zeker ook aan bij. Op die manier streeft
Harmonieorkest Vleuten ernaar om het publiek en de leden te boeien, te binden en te verbinden.
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Ambities 2021-2024
Toonaangevend & Ambitieus zijn woorden die passen bij HOV. Ambities voor de periode 2021-2024
gebaseerd op bovenstaande missie, visie en doelstelling zijn:
•

•

•

•

•

De vereniging zet breed in op versterken van het creatief vermogen, publiekswerking en
(grotere) optredens met extra zeggingskracht door meer dan nu al het geval is in te zetten
op lokale samenwerking en verbinding met andere kunstdisciplines.
Het uitbouwen van de doelgroeporkesten (kwalitatief & kwantitatief) en het borgen van een
doorgaande talentontwikkellijn binnen de vereniging door stimuleren van (artistieke)
ontwikkeling, waarbij HOV een vereniging is en blijft waar iedereen samen muziek kan
(blijven) maken.
Op basis van strategisch cultureel partnership met diverse scholen in Vleuten/Leidsche Rijn
en partnership met andere culturele organisaties (o.a. Cultuur 19, UCK, ZIMIHC, Leden van
Leidsche Rijn Connectie) stimuleren en borgen van de continuïteit van actieve
cultuurparticipatie van leerlingen in het primair onderwijs. Daardoor worden leerlingen en
hun directe omgeving (ouders, familie, wijk) betrokken bij culturele activiteiten. Bovendien
stimuleert het de toeleiding naar andere culturele evenementen en actieve participatie in de
amateurkunst.
Promoten van kwalitatief hoogwaardige blaasmuziek en dit uitdragen op nationaal niveau
middels uitwisselingsconcerten, verbindingen leggen met andere orkesten zowel binnen
Nederland als daarbuiten. Middels internationale contacten en optredens draagt HOV bij
aan profilering van het Utrechtse culturele klimaat in het buitenland.
De verenigingsstructuur en vrijwilligersorganisatie versterken en aansluiten op de
toegenomen omvang en complexiteit van de vereniging rekening houdend met trends en
ontwikkelingen op dit vlak, zodat executiekracht en kwaliteit ook op langere termijn geborgd
zijn.

Oktober 2018 – Optreden bij viering 20 jaar Leidsche Rijn in aanwezigheid van H.M. Koningin Máxima –
Diverse orkesten HOV i.s.m. Abrona, Vocal Arts Academy, Fort van de Verbeelding, diverse basisscholen
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Hoofdstuk 2 – Terugblik
2.1 Beleidsplan periode 2017-2020
Het beleidsplan voor de periode 2017-2020 bevatte de volgende doelstellingen:
•

Het A-orkest ontwikkelt zich tot hét blaasorkest van de gemeente Utrecht; het ontwikkelt
zich op muzikaal en artistiek vlak verder tot volwaardig eerstedivisie-orkest met een goede
reputatie in de HaFaBra-sector. => Volledig behaald.
Onder leiding van dirigent Arjan Gaasbeek is in deze periode systematisch gebouwd aan een
kwalitatief hoogwaardig en stabiel orkest dat zich op eigen kracht kan handhaven in de top
van de harmoniewereld. Een uitgekiend traject met uitdagende muziekwerken,
studieweekeinden en sectierepetities olv professionele musici en dirigenten, heeft in
november 2018 tijdens een concertconcours in Zutphen geleid tot een eerste prijs met 88,5
punten, een historisch hoogtepunt in de geschiedenis van de vereniging.

Deze artistieke sprong voorwaarts is overigens niet beperkt gebleven tot het A-orkest; het
jeugdbeleid met stelselmatige aandacht voor muziekonderwijs heeft ook doorgewerkt in de
andere orkesten. Zo behaalde het B-orkest in dezelfde maand op de BetuweCup 84,5 punten
en werd het optreden van het C-orkest op het jeugdorkestenfestival van Ammerzoden
beloond met 91 punten in de afdeling ‘beginners’. Op het gebied van jeugdbeleid en
samenwerking met het onderwijs, maar recentelijk ook vanwege de start van het G-orkest,
wordt HOV daarom landelijk gezien als een ‘best practice’-vereniging. HOV wordt veelvuldig
gevraagd deze kennis te delen en dat doen we graag.
•

Het B-orkest ontwikkelt zich van opleidingsorkest tot een volwaardig orkest met een eigen
concertprogramma en langere repetitietijd. => Volledig behaald
Voor deze ontwikkeling was een nieuw repetitiemoment en de beschikbaarheid van
repetitieruimte een eerste voorwaarde. Deze werd gerealiseerd met de verhuizing van de
vereniging van de Schakel naar de CultuurCampus (nov 2018). Vervolgens is er met Erik
Rozendom een nieuwe, talentvolle dirigent aangenomen om de artistieke ontwikkelopgave
richting te geven. Daarmee is vanaf medio 2019 een koers ingezet gericht op het behalen
van een derdedivisieniveau. Het orkest kent ook meer zij-instroom, waardoor de bezetting
vollediger is. Met participatie in Zingende Beelden (2020), een ‘Popconcert’ en
concoursdeelname in 2021 is het programma gevarieerd en ambitieus en draagt het zeker
bij aan de invulling van ‘publiekswerking’ en het uitbouwen van het creatief vermogen.
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•

Het uitbouwen van de vereniging door activiteiten te bieden voor senioren (seniorenorkest)
en mensen met een verstandelijke beperking (G-orkest); dit sluit aan op het streven naar een
inclusieve vereniging en draagt bij aan de inclusieve samenleving => Volledig behaald
Het Seniorenorkest is onder de naam ‘Overdagorkest’ van start gegaan en kent momenteel
circa 20 leden; veelal ‘herintreders’ die hun oude hobby weer oppakken. Een belangrijk doel
– mensen van gevorderde leeftijd de mogelijkheid bieden samen muziek te maken en een
sociale context te bieden – is daarmee gerealiseerd.
Het G-orkest is eveneens gestart. Voorbereidingen hebben meer tijd gekost dan initieel
gepland, maar inmiddels is de eerste groep muzikanten (12 personen) enthousiast aan de
slag gegaan en beleeft heel veel plezier aan het samen muziek maken. Het is een heel mooie
manier om ook deze doelgroep ‘het beste uit zichzelf’ te laten halen.

November 2019: Open repetitie G-orkest/optreden op informatieavond over G-orkest

Voor beide doelgroeporkesten zijn dirigenten aangesteld die over de vereiste competenties
beschikken om succesvol met de respectievelijke doelgroepen te kunnen werken. Ondanks
het feit dat hiervoor geen middelen waren toegekend in de lopende planperiode, heeft HOV
– mede op verzoek van de afdeling Culturele Zaken van de gemeente – toch doorgezet. Voor
initiële kosten en benodigde investeringen zijn fondsen bijeengebracht.
•

Op basis van strategisch cultureel partnership met diverse scholen in Vleuten/Leidsche Rijn
en partnership met andere culturele organisaties (o.a. Cultuur 19, UCK, ZIMIHC, Leden van
Leidsche Rijn Connectie) borgen van de continuïteit van actieve cultuurparticipatie van
leerlingen in het primair onderwijs. => Grotendeels behaald
Gedurende de afgelopen planperiode is elk jaar op meerdere scholen in Vleuten en Leidsche
Rijn het ‘Muziek is de Basis!’ project uitgevoerd. Daarbij is samengewerkt met diverse
partners. Hiermee is een significante bijdrage geleverd aan muziekonderwijs in de wijk en is
een grote groep leerlingen (met hun gezinsleden) bereikt. Tijdens de looptijd van het project
is in elk geval sprake geweest van actieve participatie. Met dit project bereiken we eveneens
kinderen én ouders die zonder dit project niet in aanraking zouden zijn gekomen met het
bespelen van een instrument/muzieklessen. In hoeverre dit ook heeft geleid tot een bredere
toename van (actieve) participatie laat zich lastig vaststellen.
Stichting Meer Muziek in de Klas, HOV, ZIMIHC en Cultuur19 hebben gedurende 2019
gezamenlijk gepoogd om in Utrecht een Utrechts Muziekconvenant/Muziekakkoord af te
sluiten. Toen duidelijk werd dat hier vanuit de gemeente en de schoolbesturen nog
onvoldoende draagvlak voor bestaat zijn de activiteiten (tijdelijk) ‘geparkeerd’.
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2.2 Gerealiseerd programma & publieksbereik
Op een paar kleine onderdelen na is HOV in staat geweest om het programma zoals
beschreven in het voorgaande meerjarenplan te realiseren. Onderstaand staan per jaar de
hoogtepunten weergegeven en is een overzicht gegeven van het daarbij gerealiseerde
publieksbereik. Vanwege het grote aantal optredens en presentaties is het overzicht beperkt
tot de hoogtepunten. Voor meer informatie over gerealiseerd programma wordt verwezen
naar de jaarverslagen die via de website gedownload kunnen worden.
Overzicht hoogtepunten gerealiseerd programma:

 Zie ook jaarverslagen op: https://harmonieorkestvleuten.nl/openbare-stukken/


2020 In uitvoering – op basis van planning Jaarplan 2020

Aantal optredens & Publieksbereik:
Jaar
2017
2018
2019
2020*

# Optredens

In Utrecht

27
32
33
26

24
26
28
25

*Prognose op basis van ramingen Jaarplan 2020
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Buiten
Utrecht
3
6
5
1

Totaal
bereik
8.500
14.000
13.300
11.000

Oktober 2018 ZIMIHC Theater Zuilen – Popconcert HOV-C i.s.m. NL Dance

September 2018 – Podium Hoge Woerd – HOV-B speelt op Uitfeest Leidsche Rijn

12

Hoofdstuk 3 – Activiteitenplan
In onderstaand schema zijn de grotere en jaarlijks terugkerende optredens die zijn voorzien
weergegeven. Daarnaast zullen nog een aantal kleinere optredens in het programma worden
opgenomen. Daarbij proberen we aansluiting te zoeken bij activiteiten en gebeurtenissen in de wijk die
op moment van schrijven van dit plan veelal nog niet bekend zijn en verzoeken van partners.
Overzicht meerjarenprogramma HOV

De activiteiten worden binnen HOV georganiseerd door diverse commissies die bestaan uit
vrijwilligers. Op basis van de richtlijnen uit de artistieke visie formuleren zij al dan niet in
samenspraak met samenwerkingspartners een artistiek concept. Bij dit artistieke concept wordt
passend repertoire gezocht. De dirigenten gaan met de orkesten aan de slag om dit in te studeren en
de commissie neemt de verdere organisatie van de activiteit (concert, festival, andersoortig
evenement) ter hand. Het bestuur ziet toe op de voortgang, handhaving van artistieke visie, bewaakt
financiële kaders en ziet toe op evenwichtige spreiding van evenementen over alle geledingen van
de vereniging.
Conform de geformuleerde doelstelling zet HOV de komende planperiode in op het organiseren van
een aantal grotere evenementen voor een breed publiek. Bij deze evenementen zal naast muziek
ook samenwerking worden gezocht met professionele makers voor productie en vormgeving van
theatrale, dansante en vocale inbreng. Invulling hiervan gebeurt bij voorkeur in samenwerking met
lokale partners.
Bijlage 1 bevat een toelichting op bovenstaand activiteitenplan. Onderstaand is aangegeven op
welke wijze vanuit de activiteiten een verbinding gemaakt is met de uitgangspunten uit de
CultuurNota.
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3.1 Pluriform aanbod
Utrecht kent nog slechts drie harmonieorkesten, waarvan HOV op veruit het hoogste niveau
presteert en de afgelopen jaren een heel sterke ontwikkeling heeft laten zien. Het is bovendien de
muziekvereniging die breed betrokken is bij ontwikkeling en uitwerking van beleidsmatige
vraagstukken en ontwikkelingen op dit vlak.
Er zijn jaarlijks 25-30 presentatiemomenten binnen de gemeente Utrecht, waarbij verbinding wordt
gezocht met lokale partners als ook met professionals. Op deze manier versterken de partners
elkaar. HOV doet dat bovendien met heel veel jeugd. Ruim 90 jeugdleden volgen wekelijks
muzieklessen en maken samen muziek. Diverse optredens zijn specifiek gericht op jeugd en jongeren
(zie ook publieksdoelgroepen) In deze sector speelt HOV een rol van betekenis als het gaat om
‘jongerencultuur’ in Leidsche Rijn.

3.2 Inclusieve Cultuursector
HOV is een zeer inclusieve vereniging. Bij elke activiteit wordt actief ingezet op toegankelijkheid.
HOV biedt mensen met een beperking en ouderen de mogelijkheid om samen muziek te maken.
Muzikanten van HOV gaan participeren in het Grijze Koppenorkest van Fort van de Verbeelding,
zoeken samenwerking met Hangplek voor ouderen (toneelgroep door ouderen) en middels de
maatschappelijke concerten brengen we muziek bij doelgroepen die zelf niet meer in staat zijn om
een optreden te bezoeken. Door een samenwerking met de Desto G-sportdag verbinden we ook
voor mensen met een beperking sport en cultuur. Zie ook paragraaf Inclusie & Code Diversiteit in het
volgende hoofdstuk.

3.3 Stimuleren Creatief Vermogen
De diverse aspecten van stimuleren en versterken van creatief vermogen vormen de basis van het
HOV. Te beginnen met een forse bijdrage aan het verbeteren van muziekonderwijs op een groot
aantal basisscholen middels Muziek-is-de-Basis! en vervolgens het bieden van een doorgaande
talentontwikkellijn binnen de vereniging (in verbinding met amateurkunsteducatie aan diverse
muziekscholen). Hierbij wordt de artistieke ontwikkeling actief gestimuleerd door periodieke
examens, het laten spelen van solistische werken en het opnemen van ruimte in de programmering
voor jong talent vanuit vakopleidingen én van lokale partners (dans, zang, acteren etc.).

HOV Talentontwikkelingsmodel – van basis cultuureducatie tot professional
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Met regelmaat wordt de verbinding met professionele kunsten gezocht door het uitnodigen van
gerenommeerde solisten. Voorbeelden vanuit de vorige planperiode zijn optredens met Jos Jansen
(bastrombone), Robert Vos (euphonium), Franka van Dommelen (sopraan) en Perry Hoogendijk
(Bastuba KCO), maar ook door het muzikaal begeleiden van het afstuderen van orkestlid Jooske van
Andel op haar bachelorexamen aan het conservatorium en het bieden van een podium aan finalisten
van het Prinses Christina Concours. Alle elementen die samen invulling geven aan versterken van het
creatief vermogen zijn aanwezig in de uitgangspunten van de artistieke visie en worden op deze
wijze evenwichtig in het programma verwerkt.

Juli 2019 – HOV-A met Perry Hoogendijk (KCO)

Maart 2019 – HOV-A met Gé Reinders

Juni 2018 – HOV-A begeleidt Jooske van Andel
bij haar afstuderen

Oktober 2019 – HOV-A met Kim Reizevoort –
student Fontys Conservatorium

Aan publiekswerking geven we reeds invulling door bij concerten en evenementen educatieve
elementen op te nemen in de presentaties, door actieve participatiemomenten voor bezoekers en
publiek op te nemen in presentatiemomenten, door workshops te organiseren (bijvoorbeeld bij het
Leidsche Rijn Festival) en door nadrukkelijk lokaal de verbinding en dialoog met het publiek op te
zoeken.
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3.4 Ontwikkelruimte
Door het grote aantal leerlingen dat muzieklessen volgt, is HOV een belangrijke toeleider voor
leerlingen aan muziekscholen en daarmee stimuleert HOV de werkgelegenheid. Dit doen we ook
door professionals in te zetten in het project Muziek-is-de-Basis!. De Fair Practice Code wordt daarbij
over de gehele linie volledig toegepast (zie ook Paragraaf 5.3).
Talentontwikkeling is een speerpunt binnen de vereniging. Op welke wijze dit een plek heeft
gekregen en de verbinding met professionele kunsten een plek krijgt is in de voorgaande paragraaf
toegelicht.
Huisvesting is een belangrijk thema binnen HOV. Er loopt een ontwikkeltraject om samen met de
gemeente, de supervisor van het MaximaPark, Cultuur19, Kunstencentrum Nieuwe Vaart en andere
betrokken organisaties te komen tot ‘eigen’ huisvesting voor het HOV. Hiermee wordt voor muziek
een extra faciliteit gecreëerd in Leidsche Rijn waar ook andere cultureel maatschappelijke
instellingen een thuis moeten kunnen krijgen. Daarom zijn zij ook actief betrokken in het
ontwikkelproces en is nadrukkelijk gesteld dat hiermee ook een bijdrage geleverd kan worden aan
de gemeentelijke opgave om jongerencultuur in Leidsche Rijn een plek te geven.

=
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Hoofdstuk 4 – Artistieke Kwaliteit
HOV heeft mede naar aanleiding van de feedback van de adviescommissie op het voorgaande
meerjarenplan stil gestaan bij invulling van het begrip ‘Artistieke Kwaliteit’ binnen de vereniging.
Hiertoe is onder andere een ‘artistiek beraad’ geweest, waarbij samen met HaFaBra-autoriteiten
Ivan Meylemans en Tijmen Botma een aanzet is gemaakt voor een meer samenhangende
verenigingsbrede artistieke visie die tot uitdrukking moet gaan komen in de programmering na 2020.

September 2018 – Consultatie inzake artistieke visie
met Arjan Gaasbeek (dirigent A-orkest), Robert de Bruijne (voorzitter HOV), Tijmen Botma (hoofdvakdocent HaFaBra directie & dirigent), Ivan Meijlemans (hoofdvakdocent directie Leuven, dirigent) niet op
foto Matthijs van Ganzewinkel (tot maart 2019 dirigent B-orkest).

4.1Hoofdpunten
De artistieke visie van Harmonieorkest Vleuten kent de volgende hoofdpunten:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Grote zeggingskracht en hoog uitvoeringsniveau vormen de basis voor iedere uitvoering;
Versterk creatief vermogen door verrassende en vernieuwende samenwerkingen;
Bied veel ruimte voor talentontwikkeling;
Diversiteit in repertoire is nodig om zowel leden als breed publiek te blijven boeien en binden;
Programmering is toegesneden op locatie, publiek, gelegenheid etc. – (semi)maatwerk;
Er wordt gebruik gemaakt van een ‘huisarrangeur’ voor vernieuwende goede arrangementen;
Ruimte in bovenstaande uitgangspunten om invulling te geven aan Inclusiviteit en Diversiteit
wordt evenwichtig ingevuld.

N.B. Bovenstaande visie/artistieke uitgangspunten zijn van toepassing op alle geledingen van de vereniging. Invulling ervan
is afhankelijk van niveau van het orkest/ensemble; bij beginners anders dan bijvoorbeeld voor HOV-A.

Bij artistieke ontwikkeling en kwaliteit van de vereniging wordt zowel gekeken naar de individuele
muzikanten als naar de orkesten waarin de musici samenspelen. Op beide sporen wordt actief
gestuurd. Het uitgangspunt is om zo snel mogelijk te komen tot samenspel, omdat dit veel waarde
toevoegt. De vorm waarin dit samenspel plaatsvindt is die van het Harmonieorkest. Voor het-Gorkest (voor muzikanten met verstandelijke beperking) zal, en bij het O-orkest (voor de
ouderendoelgroep) kan worden afgeweken van de 'formele' harmoniebezetting, om zo beter te
kunnen aansluiten bij de doelgroepen en de drempel om mee te doen zo laag mogelijk te houden. In
Bijlage 1 is een gedetailleerde uitwerking voor de orkesten en de programmering opgenomen.
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4.2 Individuele muzikanten
HOV-leden volgen bij professionele docenten muzieklessen via
de HaFaBra-leerlijn (LKCA). Alle jeugdleden hebben muziekles en
ook diverse volwassen leden volgen nog (extra) lessen om te
werken aan hun muzikale ontwikkeling. Al vanaf jonge leeftijd
krijgen muzikanten de gelegenheid om als solist met het orkest
op te treden. Ensemblespel en repetities in ensembles onder
begeleiding van een professioneel docent worden gestimuleerd.
In toenemende mate wordt de mogelijkheid aangegrepen om
deel te nemen aan (externe) masterclasses, workshops en
(landelijke) projectorkesten (zoals ZON, Ad Hoc, AdeZi, play-inn).
Door inzet van deze mix aan stimuli verloopt de artistieke
ontwikkeling van individuele leden vlot. HOV stimuleert leden
om ook het D-examen (entree conservatorium) te halen. Dit niet
alleen om professioneel verder te kunnen in de muziek, maar
ook omdat deze individuele kwaliteiten in orkestverband een
synergetisch effect kunnen hebben op de groep.

Mei 2019: D-examen van Eline Meyer

4.3 Kwaliteit in de orkesten
Elke muzikant wordt gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen door plezier te beleven aan het
samen musiceren. Daarbij wordt elk niveau en eindresultaat gerespecteerd. De ervaring leert dat het
publiek prima in staat is de geleverde artistieke kwaliteit van elk onderdeel binnen de vereniging
(van beginner tot A-orkest) op waarde te schatten en te waarderen. Voor HOV betekent dit dat er
sprake is van een artistieke gelaagdheid, waarbij alle onderdelen van de vereniging hun eigen
ontwikkeling kennen en bijbehorende eigen artistieke invulling gebaseerd op bovenstaande
uitgangspunten. We streven ernaar de actieve muzikale participatie te borgen en uit te breiden door
het bieden van een muzikale ‘succeservaring’. Hiervoor wordt, zoals in het activiteitenplan zichtbaar
is gemaakt, gebruik gemaakt van diverse uitingsvormen, projecten en evenementen.

4.4 Artistieke leiding en muziekkeuze
De artistieke leiding van de orkesten is in handen van geschoolde professionals. Een goede,
benaderbare dirigent die mee kan denken vanuit het verenigingsperspectief maar daarbij altijd zijn
artistieke geweten raadpleegt, is een belangrijke succesfactor voor een orkest. De dirigenten vormen
een zeer professioneel bij de vereniging passend team waar HOV trots op is! Meer informatie over
de dirigenten (inclusief een beknopt CV) is te vinden op: https://harmonieorkestvleuten.nl/devereniging/dirigenten/.
Het repertoire wordt vastgesteld door
muziekcommissies die bestaan uit 4-5
orkestleden en de dirigent. De dirigent
heeft in de muziekcommissies voor het
A en het B een adviserende rol. Bij de
opleidingsorkesten kunnen leden
aangeven wat ze willen spelen, maar
stelt de dirigent vast wat artistiek en
technisch haalbaar is.
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HOV programmeert concerten en producties – uitgaande van de artistieke visie – voor
uiteenlopende publieksgroepen, om zo actief te werken aan vernieuwing en verbreding van publiek.
Er is altijd oog voor samenhang in een programma en voor ieder concert zal er een uitdaging in het
programma zitten om het niveau van het orkest en de individuele muzikant verder te brengen.

4.5 Betekenis
Het aanscherpen van de artistieke visie/uitgangspunten en het afstemmen van de programmering
hierop is mede een consequentie van het gebruik maken van de meerjarige regeling. Het heeft een
sterke impuls gegeven voor artistieke ontwikkeling (verdieping en verbreding) en maakt dat HOV
aansprekende, goed bezochte en gewaardeerde optredens kan blijven verzorgen.
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.
Binnen de HaFaBra-sector wordt HOV als een van de grootste muziekverenigingen en finalist in de
verkiezing van ‘De Vereniging van het Jaar’ gezien als een ‘best practice’. Het muzikale niveau leidt
ertoe dat orkesten worden uitgenodigd deel te nemen aan vooraanstaande concertseries en
festivals.
Muziekverenigingen hebben een belangrijke sociaal maatschappelijke en culturele positie in de
samenleving. HOV heeft afgelopen jaren in Vleuten en Leidsche Rijn een unieke positie opgebouwd
en heeft een cultureel sociaal maatschappelijke rol van betekenis (Koningsdag, 4 mei herdenkingen
(3x), All you need is Music, doelgroepenorkesten, partnerships met scholen, partnerships met
culturele organisaties, partnerships met zorg). Het draagvlak bij publiek is zeer goed – zie ook
gerealiseerd publieksbereik.

4.6 Inclusie & Code Diversiteit
HOV won al in 2015 de toegankelijkheidsprijs van de gemeente Utrecht. Dat geeft aan dat
inclusiviteit in de genen zit. Niet voor niets heeft de vereniging de oprichting van een orkest voor
ouderen en mensen met een verstandelijke beperking doorgezet; wij vinden het belangrijk dat
samen muziek maken en (artistiek) het beste uit jezelf halen – je talenten kunnen ontwikkelen –
ongeacht leeftijd of beperking mogelijk moet zijn. Voor beide orkesten zijn optredens gepland die
eveneens aansluiten bij de artistieke visie – zie activiteitenplan.
Vanuit de artistieke visie en de goede samenwerking met Cultuur19, ZIMIHC en Fort van de
Verbeelding gaat ook diversiteit een passende plek krijgen in de programma’s van HOV. Met het
LKCA is afgesproken om begin 2021 een afstudeeropdracht te formuleren en uit te laten zoeken op
welke wijze HOV meer invulling kan geven aan diversiteit (zowel organisatorisch als artistiek) en wat
daarvoor nodig is, rekening houdend met omgevingsfactoren. Resultaten zouden ook voor andere
muziekverenigingen bruikbare handvaten kunnen bieden bij het invullen van de code culturele
diversiteit. De HaFaBra sector is op dit vlak nog niet heel ver. HOV wil hierin een voorloper zijn.
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Hoofdstuk 5 – Organisatie & Bedrijfsvoering

Harmonieorkest Vleuten is een vereniging. Dat betekent dat het bestuur wordt gekozen en
gecontroleerd door de leden. Verantwoording naar de leden wordt afgelegd in de algemene
ledenvergadering. Het bestuur vergadert maandelijks.

5.1 Bestuurssamenstelling
Functie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Jeugd & Opleidingen
PR & Communicatie
Huisvesting / G-orkest
Vacature

Naam
Robert de Bruijne
Marleen Dijkhuizen - Griffioen
Carien Hoogstraten
Lysbeth van den Berg
Marcel van Dijk
Brigitte van Oosterhout
…………….

De vereniging is dusdanig groot, complex en professioneel geworden dat ter ondersteuning van
bestuur en vrijwilligersorganisatie een verenigingsondersteuner (12u/wk) gewenst is, zodat een
volgende stap in de ontwikkeling mogelijk wordt.

5.2 De bedrijfsvoering
De omvang, groei en ambities van Harmonieorkest Vleuten vragen om een strakke organisatie en
een solide bestuur. Dit is onder meer geborgd middels de aanwezige competenties binnen het
bestuur. Met elkaar houden we focus op ondernemerschap, continu verbeteren en een gezonde
bedrijfsvoering. Zowel de vakjury van ‘De Vereniging van het Jaar’ als de visitatiecommissie hebben
hun bewondering en waardering uitgesproken voor de organisatie en bedrijfsvoering van HOV.
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In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt hoe de inkomsten van de vereniging zijn opgebouwd
en welk deel daarvan afkomstig is uit subsidies.

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat circa 17% van het totaal aan inkomsten afkomstig is uit de meerjarige cultuurnotasubsidie. De grootste post aan de inkomstenkant wordt gevormd door
ledenbijdragen en contributies (circa 80.000 euro). De absolute verdeling zal van jaar tot jaar wat
verschillen als gevolg van wisselende bijdragen vanuit fondsen, publieksbijdragen en sponsoring.
Deze zijn sterk gerelateerd aan het type evenementen dat wordt georganiseerd en daarmee
enigszins variabel. De subsidie vanuit de meerjarige regeling wordt aangewend ten behoeve van
1. een bijdrage in kosten voor huisvesting en directie en
2. verbreding en verdieping van het programma.
Hierdoor wordt de vereniging in staat gesteld zich artistiek verder te ontwikkelen en daarmee de
betekenis voor de wijk en de stad te vergroten.
Jaarlijks wordt de verenigingsbegroting (exploitatie en activiteiten/programma) vastgesteld. Deze
dient sluitend te zijn. Om financiële verrassingen te voorkomen en duidelijke kaders te stellen, wordt
per evenement een projectbegroting opgesteld. Penningmeester en bestuur bewaken deze. Er is een
goed ontwikkelde begrotingsdiscipline, waardoor een ieder goed bewust is dat er een extra
inspanning geleverd moet worden om de toegevoegde (culturele) waarde te kunnen realiseren. Dit
vertaalt zich in het streven naar kostenreductie door maximaal gebruik te maken van het netwerk
enerzijds (van coproductie tot sponsoring in natura) en te zorgen voor een goede dekking
(bijvoorbeeld extra fondsen) anderzijds. Kleine tegenvallers kunnen worden opgevangen door
inbreng van eigen middelen.

5.3 Cultural Governance Code & Fair Practice Code
Het bestuur handelt conform de Code Cultural Governance. Deze is in 2018 op basis van ‘pas toe of
leg uit ‘op maat’ geïmplementeerd binnen de vereniging. De Fair Practice Code wordt
verenigingsbreed toegepast. Niet alleen richting dirigenten met wie een honorarium per
repetitie/concert is overeengekomen (niet in loondienst) gebaseerd op de richtlijnen van de BVODI,
maar ook (muziek)docenten die op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaam zijn ten
behoeve van educatieve activiteiten en professionele solisten/remplaçanten bij belangrijke
concerten ontvangen een marktconforme vergoeding. Minimaal eens per jaar vindt er een formeel
evaluatie- en voortgangsgesprek plaats met dirigenten en docenten. Voor bijzondere inspanningen
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van vrijwilligers is soms een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Auteursrechtenafdracht voor de
uitgevoerde werken vindt plaats via opgave aan BUMA of wordt verrekend bij opdracht voor het
maken van een arrangement.

5.4 Duurzaamheid
Hoewel mogelijkheden voor HOV beperkt zijn om hier vorm aan te geven (maken gebruik van
faciliteiten van derden) leeft het thema duurzaamheid wel. Bij studieweekenden/muziekkampen
wordt gebruik gemaakt van locaties met ‘gezond voedingsbeleid’, wordt vaker voor een bus gekozen
in plaats van veel losse auto’s te laten rijden, en wordt een alternatief voor de plastic bekers bij de
PromsNacht onderzocht. In de plannen en het ontwerp voor een eigen gebouw is duurzaamheid
nadrukkelijk een thema (klimaatneutraal en gebruik van duurzame materialen).
Binnen HOV wordt nadrukkelijk gewerkt volgens de principes van de duurzame vereniging. Daarbij
hanteert de vereniging een triple-P benadering: People, Planet, Profit. Harmonieorkest Vleuten is
een sociale vereniging waar iedereen welkom is en leden naar elkaar omkijken, en waar duurzaam
wordt geïnvesteerd in goede artistieke opleidingen en goede instrumenten die lang meegaan. Het is
een vereniging die midden in de (lokale) samenleving staat en daar verbindingen aangaat.
Harmonieorkest Vleuten zamelt al meer dan dertig jaar grote hoeveelheden oud papier in voor
hergebruik. Daarbij is ook een samenwerking aangegaan met een dagbesteding van Abrona om
cliënten een zinvolle dagbesteding te geven en duurzaam in de samenleving te betrekken. Hoewel
deze inzameling primair is gestart om extra inkomsten voor de vereniging te genereren, dragen deze
tevens een steentje bij aan een duurzame omgeving.
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Hoofdstuk 6 – Publieksbereik & Communicatie
6.1 Publieksdoelgroepen & Prijsstrategie
HOV richt zich op diverse publieksdoelgroepen:
▪
▪
▪

Alle muziekliefhebbers (in spe)
Speciale doelgroepen; met name jeugd, senioren, mensen met een beperking
Vrienden van Harmonieorkest Vleuten

Harmonieorkest Vleuten wil zo veel mogelijk mensen laten genieten van muziek. De algemene
publieksdoelgroep wordt gevormd door (potentiële) muziekliefhebbers in de breedste zin van het
woord. Doordat de programmering divers is en er binnen de vereniging een fraaie mix is in niveau en
leeftijd, voelen velen zich aangesproken. Basisscholieren ervaren dit tijdens binnenschoolse
activiteiten en zien het plezier dat hun leeftijdsgenoten hebben in de jeugdorkesten. Het eigentijds
repertoire, de frisse uitstraling en het verrassende niveau van het B-orkest spreekt veel jongeren aan
en het A-orkest wint een groeiend publiek voor zich met een constant hoog niveau en de
gevarieerde programmering.
De tijd dat alleen de familieleden van de orkestleden op concerten afkwamen, ligt al ver achter ons.
Door in de programmering te kiezen voor op de locatie, gelegenheid en publiek afgestemd
repertoire, bedienen we de diverse groepen op maat. Een breed publiek vraagt om wat
toegankelijker repertoire dan de kenners die ook wat zwaardere en uitdagender werken weten te
waarderen.
Dankzij de belangeloze inzet van vele vrijwilligers, subsidies en sponsoring is de toegangsprijs bij
concerten zo laag mogelijk en vaak gratis. Uitgangspunt is dat optredens kostenneutraal zijn. Winst
maken op optredens blijkt erg lastig (zie ook volgende alinea) en kan eigenlijk alleen als ook catering
in eigen beheer wordt uitgevoerd. Veel publieke en/of maatschappelijke optredens zijn gratis. Een
verzorgingstehuis nodigt bijvoorbeeld een jeugdorkest uit en stelt een zaal beschikbaar, of de
plaatselijke Oranjestichting biedt de mogelijkheid om tijdens Koningsdag een openluchtconcert te
verzorgen. De kosten voor de dirigenten worden in voorkomende gevallen gedragen door
Harmonieorkest Vleuten en/of (samen) met de andere organisatie. Dankzij deze laagdrempelige
aanpak bereikt Harmonieorkest Vleuten veel (nieuw) publiek. Dat past ook bij de doelstelling en het
ambitieniveau van Harmonieorkest Vleuten: verbreding van het publiek en een maatschappelijke rol
van betekenis spelen. Vooral speciale doelgroepen, zoals ouderen en mensen met een beperking,
kunnen erop rekenen dat Harmonieorkest Vleuten in de jaarlijkse
programmering plek inruimt om ook hen te laten genieten van
muziek.
Vanwege de beperkte capaciteit van zalen die geschikt zijn voor
optredens van HOV-A, is het voor dit orkest toch vaak lastig om
kostendekkend te werken. Door een beperkt aantal zitplaatsen
(<250 stoelen) zijn de inkomsten uit de recette niet toereikend om
de kosten te kunnen dekken. Coproductie kan hiervoor een
oplossing zijn. Dit passen we in samenwerking met Podium Hoge
Woerd (theaterconcerten) en Pathé Leidsche Rijn regelmatig toe.
Op deze manier bereiken we eveneens nieuw publiek.
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6.2 Marketing & Communicatie
HOV is binnen de HaFaBra-sector een bekende naam. Het feit dat de vereniging groeit & bloeit en
artistiek goed presteert wordt niet alleen via social media uitgedragen, maar ook middels
presentaties op symposia en andere bijeenkomsten.

De communicatiestrategie is erop gericht met kleine interventies een groot effect te bereiken. Het
doel in het algemeen is de naamsbekendheid en zichtbaarheid van Harmonieorkest Vleuten te
vergroten. Daarvoor worden in eerste instantie de vaste communicatiemiddelen voor ingezet: de
website, de wekelijkse e-mail naar leden, de periodieke nieuwsbrief voor leden, Vrienden en
belangstellenden, Facebook, Twitter en Instagram. Voor evenementen en concerten vinden er
additionele pr-activiteiten plaats, via de vaste communicatiemiddelen en gerichte campagnes met
posters, flyers en free publicity vooraf en na afloop van een evenement/concert in de regionale pers
(kranten, tv, radio). Het bereik via social media is groot.
Om het ‘merk’ HOV meer herkenbaarheid te geven is de huisstijl aangepast. De huisstijl – in
Utrechtse kleuren rood-wit – straalt uit wat HOV wil zijn: een frisse, jonge en betrokken
muziekvereniging waar met ambitie en plezier muziek maken voorop staat. Dat hoeft niet altijd
expliciet vermeld te worden, maar spreekt uit (pers)berichten, de ‘trotse’ posts op sociale media of
de uitverkochte zaal tijdens concerten. Kernwaarden binnen Harmonieorkest Vleuten zijn plezier,
ambitie, niveau, toegankelijk en laagdrempelig. De communicatie, of het nou een poster betreft of
een persbericht, straalt dat uit.
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6.3 Communicatieplan
De uitvoering van het communicatieplan (zie bijlage 3 voor voorbeeld) gebeurt centraal vanuit het
bestuur en onder leiding van het bestuurslid PR en Communicatie. Hij wordt daarin ondersteund
door een concertcommissie, medebestuursleden, orkestouders (‘managers’ en eerste
aanspreekpunt van de jeugdorkesten) en vrijwilligers met een vlotte pen en/of een creatieve hand.
Bij samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld met Cultuur19, Podium Hoge Woerd en Pathé Leidsche
Rijn) vindt altijd afstemming plaats met de ander organisatie(s) over de wijze van communiceren en
de boodschap, waarbij het ook kan voorkomen dat partners belangrijke delen van PR uitvoering
overnemen.

6.4 Kosten
De kosten voor de inzet van reguliere communicatiemiddelen zijn laag, dankzij de onbezoldigde inzet
van leden en andere vrijwilligers. De kosten van de aanvullende middelen (posters, flyers en ander
drukwerk) worden gedragen door de vereniging, die kan rekenen op charitatieve tarieven en
sponsoring van onder meer de drukker en vormgever. De contacten met lokale, veelgelezen kranten
als De Brug en VAR zijn zondermeer goed te noemen, evenals met de lokale omroep RTV Utrecht/U
in de wijk. Zonder een tegenprestatie te verlangen (bijvoorbeeld in de vorm van een advertentie) zijn
de lokale media zeer welwillend om Harmonieorkest Vleuten voor het voetlicht te brengen, mede
door de grote achterban in Vleuten, Leidsche Rijn en Utrecht die geïnteresseerd is in de
berichtgeving omtrent ‘hun’ Harmonieorkest Vleuten. Het mes snijdt dus aan twee kanten en beide
partijen zijn daarom gebaat bij deze succesvolle samenwerking.

Voorbeeld van artikel uit Weekkrant De Brug nav deelname HOV-A aan Internationaal Blaasmuziekfestival
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December 2019 – HOV brengt kerstmuziek in Hospice
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Hoofdstuk 7 – Betekenis voor de stad
Utrecht werd vroeger wel ‘de stad der serenades’ genoemd. De Volksconcerten in het Tivolipark
waren belangrijke evenementen en grote publiekstrekkers. Utrecht telde begin twintigste eeuw circa
honderd muziekverenigingen. Anno 2020 telt Utrecht nog vijf HaFaBra-muziekgezelschappen,
waaronder twee uit het voormalig Vleuten-De Meern. Harmonieorkest Vleuten is een groeiende en
bloeiende muziekvereniging en is met ruim 200 spelende leden verdeeld over 7 orkesten en diverse
ensembles verreweg de grootste.

7.1 Meerwaarde voor de stad
Van oudsher is de harmonie- en fanfaremuziek de muziek voor en door het volk. Lokaal en dichtbij.
De blaasmuziek heeft zich doorontwikkeld en is een volwassen kunstvorm geworden.
Harmonieorkest Vleuten musiceert op hoog niveau onder leiding van professionele dirigenten en op
een kwalitatief uitstekend instrumentarium. Daarnaast heeft Harmonieorkest Vleuten zeker in de
wijken Vleuten en Leidsche Rijn een belangrijke lokale functie en geeft daar middels programmering
invulling aan de door de gemeente benoemde belangen van cultuur in de wijk: “Kunst en cultuur in
de wijk draagt bij aan het herkennen en ontwikkelen van talent, cultuurparticipatie en beoefening,
ontmoeting en samenhang in de wijk, en bouwt mee aan maatschappelijke effecten als sociale
cohesie en de ontwikkeling van burgerschap.” Harmonieorkest Vleuten zet muziek en samen muziek
maken in als middel voor verbinding op vele terreinen. Dit doen we met de CultuurCampus in
Vleuterweide als uitvalsbasis. Optredens vinden op allerlei locaties binnen de gemeente en ook (ver)
daarbuiten plaats.

Overzichtskaart locaties optredens binnen de gemeente

en daar buiten

Dat muziekverenigingen een rol van betekenis hebben in de samenleving en hiervoor steun
verdienen, is in november bij de behandeling van de begroting voor OCW in de tweede kamer
onderstreept door de motie Geluk-Poortvliet met brede steun aan te nemen. Gezien de sterke
reductie van het aantal muziekgezelschappen in de stad Utrecht draagt een bloeiend en zeer
maatschappelijk georiënteerd Harmonieorkest Vleuten alleen op deze manier al bij aan de
pluriformiteit binnen de stad.
Harmonieorkest Vleuten staat voor kwaliteit en ambitie. Harmonieorkest Vleuten komt uit in de
eerste (hoogste) divisie van de KNMO en is daarmee uniek in de stad. Deze kwaliteit heeft een
aantrekkingskracht op muzikanten uit stad en de regio. De muzikale kwaliteiten vertalen zich naar
kwalitatief goede en aantrekkelijke concerten en producties voor een breed publiek. De
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organisatorische slagkracht is voor een vrijwilligersorganisatie groot. Harmonieorkest Vleuten heeft
bij diverse culturele partijen en de gemeente een goede naam en is een volwaardige
gesprekspartner.
In de HaFa-sector wordt HOV landelijk gezien als een ‘best practice’ als het gaat om jeugdbeleid,
maatschappelijke oriëntatie, betrokkenheid bij educatie en inclusiviteit. Onze visie, kennis en
ervaring op deze vlakken delen we graag en veelvuldig.

7.2 Inclusie & Diversiteit
HOV won in 2015 de toegankelijkheidsprijs van de
gemeente Utrecht. Afgelopen jaar nog is een
artikel over inclusiviteit binnen HOV gepubliceerd
door de organisatie van de Week van de
Toegankelijkheid. Vanuit de overtuiging dat
iedereen – ongeacht herkomst, geaardheid,
leeftijd of beperking – de mogelijkheid moet
hebben samen muziek te maken en daarmee zijn
of haar talenten verder kan ontwikkelen in een
sociaal veilige omgeving, is inclusiviteit een
diepgeworteld uitgangspunt binnen de vereniging.
Momenteel is HOV in Utrecht de enige organisatie
die voor mensen met een verstandelijke beperking
de mogelijkheid biedt om sámen muziek te maken en
ook de enige podiumkunsten discipline, zoals te lezen
is op ugids.nl. Ook de Landkaart Inclusieve
Podiumkunsten van het LKCA maakt deze unieke
positie in de regio duidelijk. Komende periode zullen
we het G-orkest verder uitbouwen tot een
volwaardig orkest binnen de vereniging. Binnen de
HaFaBra sector is HOV hierin een voortrekker.
Diverse orkesten uit andere delen van het land
hebben al contact gezocht en om informatie
gevraagd. Om deze ervaringen breder te delen wordt
in oktober 2020 een symposium georganiseerd over
‘Inclusief muziek maken’.

Afbeelding op voorblad projectplan G-orkest

In aansluiting op Utrecht; Age friendly city is HOV vorige planperiode gestart met een Overdagorkest
primair bedoeld voor senioren. Dit orkest telt momenteel circa 20 muzikanten en zal komende
periode worden uitgebouwd tot volwaardig orkest met eigen bezetting en programma. Eveneens zal
samengewerkt gaan worden met het Grijze Koppenorkest Leidsche Rijn van Fort van de Verbeelding
en Hangplek voor Ouderen (toneel LR).
Uitgaande van het principe ‘niet iedereen hoeft alles te doen, maar iedereen moet wel iets doen’
gaan we aan de slag met het thema Diversiteit. In eerste instantie door de muziek als basis te nemen
voor inhoudelijke samenwerking (bijv. met Theater Tegendraads & Abrona) en door samenwerking
(Cultuur19 en ZIMIHC) als vertrekpunt te nemen en aansluiting te zoeken bij door hen ontplooide
initiatieven. Daarnaast zal HOV i.s.m. en onder begeleiding van het LKCA een afstudeeropdracht uit
zetten (zie paragraaf 4.6) om vervolgens met de resultaten daarvan aan de slag te gaan. Daarmee
zijn we ook op dit thema een voorloper in de HaFa-sector.
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7.3 Creatief Vermogen
Publiekswerking
HOV staat dicht bij het publiek en zoekt actief naar interactie. Aan publiekswerking geven we in de
gehele programmering invulling door:
▪
▪
▪
▪

bij concerten en evenementen educatieve elementen op te nemen in de presentatie;
actieve participatiemomenten voor bezoekers en publiek op te nemen bij optredens;
workshops te organiseren (bijvoorbeeld LeidscheRijnFestival) en creativiteit te stimuleren;
nadrukkelijk lokaal de verbinding met het publiek op te zoeken.

Bovenstaande elementen worden afhankelijk van type optreden en publieksgroep in combinatie
toegepast zodat een passende mix ontstaat om publiekswerking invulling te geven.

Verbinding professionele kunst en amateurkunst
HOV maakt als muziekvereniging deel uit van de amateurkunstsector. Op diverse momenten wordt
de verbinding gezocht met professionele kunsten. Binnen de Leidsche Rijn Connectie is het HOV de
enige amateurorganisatie binnen het netwerk van professionele instellingen en organisaties.
Vanuit de Leidsche Rijn Connectie gaan we samenwerkingen aan bij organisatie van evenementen en
worden coproducties ontwikkeld.
Daarnaast zoeken we artistiek inhoudelijk de samenwerking met professionele musici op. Via
sectierepetities en workshops zetten we hen in om het artistiek niveau te verhogen, en met enige
regelmaat nodigen we hen uit met het A-orkest te soleren. Zo is de bastubaïst van het Koninklijk
Concertgebouworkest als solist met HOV-A meegereisd naar het Mid Europe festival in Schladming,
Oostenrijk. Ook zijn concerten gegeven met onder meer Ge Reijnders, Micheline van Hautem en Jos
Jansen. Jeugdorkesten treden op met professionele acteurs en dansers tijdens de Jeugdproms en
theatrale jeugdvoorstellingen. HOV is op deze manier in staat om professionele kunsten dicht bij het
publiek te brengen. Versterken van deze cross-overs is een van de doelstellingen voor de komende
periode. Daarbij zullen we voor samenwerking in eerste instantie kijken naar Utrechtse
kunstenaars(gezelschappen). Hiermee wordt met regelmaat de verbinding gelegd en krijgen lokale
kunstenaars/makers de kans om op te treden.

Oktober 2019 – Professionele acrobaten bij JeugdProms HOV-D
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Talent in de Wijk
Een groot deel van de HOV-activiteiten is wijkgerichte en draagt direct bij aan een levendig
amateurkunstklimaat. Daarbij proberen we waar mogelijk samenwerkingen aan te gaan met lokale
partners om lokaal talentontwikkeling te stimuleren. Ook de bijdragen aan bijvoorbeeld het Leidsche
Rijn Festival en het Campus festival zijn gericht op actief stimuleren van participatie en
talentontwikkeling.
Bij het zoeken naar invulling van een artistiek concept voor een activiteit wordt daarom in eerste
instantie gekeken naar lokaal talent, vervolgens regionaal en pas in laatste instantie bovenregionaal.
Zo zijn in het verleden samenwerkingen tot stand gekomen met vocaal talent van Vocal Arts
Academy (De Meern), dansscholen NL Dance en PM Dance (Vleuten) en professionele
musici/arrangeurs uit Leidsche Rijn. Vanuit de artistieke visie en het eerder beschreven model voor
talentontwikkeling levert HOV hiermee een stevige bijdrage aan het bieden van kansen aan ‘Talent
in de Wijk’.

Cultuureducatie
HOV is langs twee sporen inhoudelijk betrokken bij cultuureducatie. Enerzijds stimuleert HOV zijn
leden een gedegen muzikale opleiding te volgen (statutaire doelstelling van HOV) en draagt hiermee
bij aan actieve cultuurparticipatie, talentontwikkeling en het in stand houden van het 'sociale
weefsel van de maatschappij' (uitgangspunt voorgaande Cultuurnota). Daartoe onderhoudt HOV
nauwe contacten met zowel Kunstencentrum Nieuwe Vaart als ook met het DUMS en diverse
particuliere docenten. Met hen wordt intensief samengewerkt en zijn goede afspraken gemaakt over
benoeming van docenten en de kwaliteitseisen die HOV stelt.
Anderzijds is HOV met het succesvolle project Muziek is de Basis! al een bijna 10 jaar betrokken bij
de (ontwikkeling van) cultuureducatie op diverse basisscholen. In dit project ontdekken kinderen
hun muzikaliteit en worden ze gestimuleerd in hun eigen (muzikale) creativiteit. De leerlingen
ontwikkelen zelf een muzikale productie, waarmee het project wordt afgesloten. Deze
slotmanifestatie is voor kinderen, ouders, docenten en vrijwilligers een onvergetelijke ervaring.
HOV is initiator van een samenwerking met Stichting Meer Muziek in de Klas, ZIMIHC en Cultuur19
om toe te werken naar een Utrechts Muziek Convenant (zoals inmiddels op een groot aantal
plaatsen in Nederland inmiddels afgesloten) om een structurele verbetering van muziekonderwijs in
het Utrechtse basisonderwijs te bereiken. Helaas is gebleken dat er momenteel politiek/
beleidsmatig onvoldoende draagvlak is om op korte termijn tot het gewenste convenant te komen.
Wat in ’t vat zit …

7.4 Ontwikkelruimte
HOV biedt ontwikkelruimte aan een grote groep jongeren. Dit doen we samen met professionele
docenten van zowel Kunstencentrum Nieuwe Vaart als met docenten van DUMS en diverse
particuliere docenten. Voor het educatieproject Muziek is de Basis! maken we gebruik van de
diensten van diverse freelance muziekdocenten.
Jonge talenten van de HKU of bijvoorbeeld prijswinnaars van het Christina Concours krijgen de
mogelijkheid om samen met een orkest op te treden en wordt zo een podium geboden. HOV
faciliteert daarmee ontwikkelruimte vanaf de eerste binnenschoolse stapjes in de wereld van
cultuureducatie tot en met de ontwikkeling van (jonge) professionele makers inclusief de
tussenliggende ontwikkelstadia.
Er is een ontwikkeltraject gestart om te komen tot ‘eigen’ huisvesting om zo ook over meer fysieke
ontwikkelruimte te kunnen beschikken. Deze locatie moet ruimte bieden aan alle geledingen van het
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HOV, de nieuwe huisvesting vormen voor Kunstencentrum Nieuwe Vaart en biedt daarnaast ruimte
aan andere makers. Hiertoe is onder andere Cultuur19 aangehaakt in het ontwikkelproces en wordt
bezien in hoeverre belangrijke functies voor de verdere ontwikkeling van ‘jongerencultuur’ in
Leidsche Rijn een plek kunnen krijgen.

Artist impression van nieuwe HOV-gebouw bij de entree van het MaximaPark (Bureau West8)

Het G-orkest is een in Utrecht unieke plek voor mensen met een beperking om hun muzikale
talenten te ontwikkelen in de setting van een ‘reguliere’ vereniging. Het Overdagorkest geeft ook
ouderen de mogelijkheid om zich muzikaal te blijven ontwikkelen. Beide orkesten hebben bovendien
ook nog een belangrijke sociale functie: ze leveren een bijdrage aan zingeving en mee (blijven) doen
in de maatschappij.
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Bijlage 1 Specificatie bij activiteitenplan 2021 – 2024

1

Activiteiten die gedurende de planperiode door Harmonieorkest Vleuten gerealiseerd zullen worden kunnen globaal worden onderverdeeld in:
(1) Sociaal Maatschappelijke activiteiten
(2) Publieksgerichte activiteiten
(3) Samenwerkingsgerichte activiteiten
(4) Ontwikkelingsgerichte activiteiten
(5) Internationaal gerichte activiteiten

Samenvatting programma

Bijlage 1 – Specificatie activiteitenprogramma HOV

Toelichting bij type activiteiten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de verschillende typen activiteiten die bij het opstellen van het programma worden onderscheiden.
Daarbij wordt gestreefd naar een enigszins evenwichtige verdeling tussen de verschillende typen. Het kan zijn dat een bepaalde activiteit kenmerken van een of meerdere
type(n) vertoond.
Een concours is bijvoorbeeld een typisch ‘Ontwikkelingsgerichte activiteit’, terwijl een uitvoering van ‘All you need is Music’, waarbij jongere leerlingen rond de kerstdagen
in kleine ensembles zorglocaties bezoeken om een muzikale kerstgroet te brengen bij mensen die het verdienen of nodig hebben, de kenmerken heeft van een ‘Sociaal
Maatschappelijke activiteit’, maar voor deze leerlingen is het tevens een ‘Ontwikkelingsgerichte activiteit’. Het oefenen in- en optreden met een klein ensemble vraagt om
de ontwikkeling van andere muzikale vaardigheden en draagt op deze manier ook direct bij aan talentontwikkeling bij betrokken jonge leden.

(S) Samenwerkingsgerichte activiteiten

(
M) Toelichting bij sociaal-maatschappelijke activiteiten

HOV zal door te participeren in UtrechtBlaast (programma van ZIMIHC) en door
actief te zoeken naar aanknopingspunten bijdragen aan het promoten van (1)
blaasmuziek in Utrecht, (2) de goede naam van Utrecht bijv. door ‘host’ of
gastheer te zijn van een buitenlands orkest en daar waar mogelijk een
samenwerking aan te gaan. Periodiek geeft HOV zelf ook concerten in het
buitenland – bijvoorbeeld bij de 5 jaarlijkse concertreis van het A-orkest.
Hiermee wordt o.a. een bijdrage geleverd aan de city marketing doelstellingen
van Utrecht. Voor het jubileumjaar is ook een buitenlandse trip voor het B-orkest
voorzien.

(I) Internationaal gerichte activiteiten

Bij samenwerkingsgerichte activiteiten is altijd sprake van een samenwerking
met 1 of meer andere (culturele) partners. De samenwerking is gericht op het
bereiken van synergie de zeggingskracht en het creatief vermogen te versterken.
Samenwerking op zich is geen doel op zich – het versterken van zeggingskracht
en/of creatief vermogen staat daarbij altijd voorop. Zo kan bijvoorbeeld een
samenwerking met een lokale culturele partner het wijkgerichte karakter en/of
de participatie doelstelling versterken en kan een samenwerking met een ander
orkest of professional bijdragen aan artistieke ontwikkeling (bijv cross-over
tussen verschillende disciplines) en/of het bereiken van een breder publiek.
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Sociaal-maatschappelijke activiteiten zijn activiteiten, waaraan een duidelijk
sociaal en/of maatschappelijk doel kan worden toegeschreven. Over het
algemeen zijn het activiteiten die wijk- of doelgroepgericht zijn. Dat betekent dat
zowel locatie als programma / repertoire toegankelijk moet zijn en afgestemd is
op de gelegenheid / activiteit. De sociaal-maatschappelijke optredens zijn veelal
gratis toegankelijk voor publiek. Ze vinden plaats in de openbare ruimte of er is
sprake van een doelgroepgerichte activiteit bijvoorbeeld voor ouderen /
gehandicapten of in een ziekenhuis.

(P) Publieksgerichte activiteiten
Publieksgerichte activiteiten zijn activiteiten, waarbij de programmering er op is
gericht om een publieksbereik te verbreden. Dit vraagt nadrukkelijk om toegankelijk repertoire en/of nieuwe verrassende uitvoeringslocaties en concepten om
het nieuwe publiek te kunnen bereiken en de verbinding te kunnen maken.
Publieksgerichte activiteiten worden veelal met een partner of in openbare
ruimte gerealiseerd. Dit zijn deels activiteiten waar entree voor wordt gevraagd.

(O) Ontwikkelingsgerichte activiteiten
Ontwikkelingsgerichte activiteiten zijn in eerste instantie gericht zijn op artistieke
ontwikkeling van een orkest en/of de individuele muzikant. Ze dragen bij aan de
ambitie om binnen de vereniging op hoog niveau muziek te maken en dragen
daarmee ook bij aan talentontwikkeling van de individuele amateurmuzikant.

Bijlage 1 – Specificatie activiteitenprogramma HOV

Locatie: Theater, CultuurCampus en Binnentuin van
Amadeuslyceum - Vleuterweide

B t/m G orkest – Evenement in festival opzet waar
niet alleen de orkesten samen optreden, maar ook
ruimte wordt geboden aan ensembles en solisten
om zich te presenteren aan publiek. De orkesten en
ensembles treden deels 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

Omschrijving / Concept

Activiteitenoverzicht 2018
Activiteit

Vriendenfestival
Jaarlijks
februari

Koningsdag
Jaarlijks
april

Ism Oranjestichting Wilhelmina Vleuten:
- Aubade met volkslied bij verzorgingshuis Parkhof.
- Openen feestelijkheden Dorpsplein / Wilhelmus.
Aansluitend concert met gevarieerd repertoire door
2-3 orkesten (A of B altijd) op Dorpsplein.
- Gedurende de gehele middag is Bloaskapel Vleuten
op het Dorpsplein aanwezig ter verhoging van de
feestvreugde.
Locatie: Centrum Vleuten
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Doel

Meerledig: (1) Presentatie aan directe
kring vaste supporters (Vrienden HOV
en familieleden & kennissen van
spelende leden) wat de orkesten in hun
mars hebben en (2) Voorbeeldfunctie /
rolmodel: leerlingen uit opleidingsorkesten krijgen een goed beeld van de
mogelijkheden binnen de vereniging in
‘hogere’ orkesten en kunnen hier
inspiratie en motivatie uithalen
(3) Stimuleren om solistisch of in een
kleiner ensemble te gaan spelen en het
pallet aan muzikale vaardigheden
hiermee te verbreden en op te kunnen
treden voor publiek
-.Sociaal maatschappelijk en publieksevenement. Muzikale bijdrage leveren
aan feestelijkheden rondom Koningsdag
ten behoeve van de gemeenschap
(wijkgericht). Goed voor zichtbaarheid
HOV
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Doelgroep

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

Prognose
Publiekbereik

50-60
300

550

Ouderen in Parkhof
Inwoners van Vleuten &
LR

1500

Alle leden HOV

Inwoners van Vleuten, LR
en omgeving

M P

X

O

X

X

X

S

I

Activiteit

Nat. Herdenking
Jaarlijks
4 mei

Campusfestival
Jaarlijks
Juni / Juli

Muziek is de
Basis!
Jaarlijks

Omschrijving / Concept

A-orkest & C/D- 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/D- orkest - Muzikale
ondersteuning door leerlingenorkest. Herdenking op
deze locatie wil zich juist richten op jeugd.
Locaties: Vleuten, Haarzuilen, LR Berlijnplein

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

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 krijgt een deel van de
kinderen de kans om een instrument te leren
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Doel

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.

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

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

4

Doelgroep

Prognose
Publiekbereik

M P

X

O

X

X

X

Inwoners van Vleuten &
LR

300

100

250

350

Inwoners van Vleuten,
De Meern en Leidsche Rijn

1000

X
X
X
X

500 - 900

Leerlingen,
medeleerlingen en
leerkrachten betrokken
scholen (wijkgericht)

Eindoptreden (ouders,
familie etc)

S

X

I

Activiteit

Seizoensafsluiting
Jaarlijks
Juli

Leidsche Rijn
Festival
Jaarlijks
Augustus

Omschrijving / Concept

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: Grote zaal Pathé LR
Alle orkesten - Seizoensafsluiting met gehele
vereniging. Alle orkesten verzorgen een optreden
voor leden van andere orkesten, familie, relaties van
het HOV en bezoekers (voor iedereen vrij
toegankelijk). Een muzikaal en ook duidelijk sociaal
event om begin van de zomer te vieren.
Locatie: CultuurCampus LR

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 de 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
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Eigen leden HOV
Familie, vrienden, relaties
Overige bezoekers

Doelgroep

250

250 - 300

Prognose
Publiekbereik

Doel

(1) Binding met vereniging door ontmoeting in ongedwongen setting,
(2) Tonen aan mede-HOV'ers, familie en
relaties wat de orkesten in hun mars
hebben
(3) leerlingen uit opleidings-orkesten
halen inspiratie uit zien ‘hogere’
orkesten
(4) Publiek kennis laten maken met alle
geledingen van de vereniging.

Bezoekers LRF

daarmee stimuleren van kinderen en
hun sociale omgeving naar (actieve)
cultuurparticipatie.

Actieve participatie jonge jeugd en hen
enthousiasmeren voor muziek
Profilering HOV als actieve lokaal
betrokken vereniging waar iedereen
welkom is
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X

X

M P

X

O

S

X

I

Activiteit

Eftelingconcert
Jaarlijks
Variabel

Tiroler
Oktoberfest
Jaarlijks
3e weekend
oktober

Muziekkamp
Jaarlijks
Begin november

Sinterklaas
concert
Jaarlijks

Omschrijving / Concept

HOV-C – pretparkconcert – Onder de noemer
Klankfestijn organiseert De Efteling jaarlijks een
programma voor amateurorkesten die op
uitnodiging mogen optreden in De Efteling
Locatie: Efteling - Kaatsheuvel

Tirolerkapel – bestaande uit Bloaskapel Vleuten,
aangevuld met blazers uit A-orkest speelt tijdens het
Tirolerfest (georganiseerd door de ondernemersvereniging Vleuten) 3 of 4 optredens worden
afgewisseld door andere Tiroler- en Böhmische
blaaskapellen afkomstig uit het gehele land.
Feesttent Dorpsplein Vleuten
HOV-D/E – jaarlijks terugkerend kamp voor
jeugdleden van HOV-D en HOV-E.
Naast musiceren is ook ontwikkelen van sociale
band belangrijk – Het kamp wordt afgesloten met
concertje voor publiek.
Locatie: Paasheuvelgroep Austerlitz
E-orkest geeft optreden in Sinterklaasthema –
waarschijnlijk ergens op Kindercentrum
(gehandicapten) of in De Schakel. Kinderen worden
uitgenodigd voor gezellige muzikale middag
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Doel

Tweeleding: (1) Geven van mooi concert
(artistiek doel) op een voor de jeugd tot
de verbeelding sprekende locatie en
(2) stimuleren van sociale cohesie
binnen de vereniging

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

Enthousiasmeren van jeugdleden en
gevoel van betrokkenheid stimuleren
door samen muziek te maken en vooral
ook veel leuke dingen samen te doen.
Eindoptreden voor publiek

Doelgroepconcert – Sinterklaas komt op
bezoek! Gehandicapte kinderen worden
specifiek uitgenodigd hierbij aanwezig te
zijn
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Jonge kinderen en
gehandicapten & familie
en vrienden van de leden
van het D-orkest

Publiek bij concertje

Leden HOV-D & HOV-E

Wijkgericht

Leden deelnemende
orkest en meegereisde
fans

Parkbezoekers

Doelgroep

75

90

40

500

50

200

Prognose
Publiekbereik

S

X

O

X

X

X

X

X

M P

X

I

Activiteit

november /
december
All you need is
music
Jaarlijks
december

Workshops
Kerstmuziek
Abrona
Jaarlijks
december
Sectierepetities
& workshops
(3-4x / sectie / jr)

Omschrijving / Concept

Locatie: KDC of CultuurCampus Vleuterweide
‘All you need is music’ – is na 4 jaar inmiddels een
vaste waarde geworden; muzikanten van HOV geven
in kleinere ensembles op diverse (zorg)locaties
huiskamerconcertjes bij mensen die dit echt
verdiend hebben (ernstig ziek, mantelzorgers,
hospice etc) om zo de kerstboodschap middels
kerstliedjes / kerstmuziek bij mensen te brengen.
Locatie: Diverse zorglocaties in Vleuten-De Meern &
Leidsche Rijn – of bij mensen thuis
HOV-vrijwilligers gaan samen met de cliënten die
dagbesteding Mooi!-van Abrona bezoeken enkele
weken muziek maken (workshops) om rond de kerst
een optreden te geven voor mede cliënten
Locatie: Dagbesteding Mooi! Vleuterweide
A & B-orkest - 3-4x per jaar wordt in kleine groepen
(secties) intensief gerepeteerd olv een professionele
repetitor (specialist). Een sectierepetitie is bedoeld
voor verdiepen van kwaliteit (repertoire gebonden)
terwijl bij workshops naast verdieping ook verbreding een rol speelt (niet repertoire gebonden).
Locatie: Diverse - obv beschikbaarheid en prijs

Bijlage 1 – Specificatie activiteitenprogramma HOV

Zieken, gehandicapten,
mantelzorgers, familie,
zorgverleners etc.

Doelgroep

30

150

Prognose
Publiekbereik

X

X

M P

Doel

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

Cliënten van dagbesteding

110

Ontwikkeling D-orkest – spelen voor
publiek

Cliënten het plezier van muziek maken
laten ervaren

Leden A & B orkest

X

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)
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Activiteit

Studiedag
1-2x per jaar

Studieweekend
1x per 2 jaar

Concerten
HOV-O
3x per jaar

Omschrijving / Concept

A & B-orkest –Voor grote concerten wordt een
studiedag georganiseerd. Olv de eigen dirigent
wordt gedurende een hele dag intensief
gerepeteerd aan concertprogramma. Solisten die
tijdens concert optreden zijn veelal ook een deel van
de dag aanwezig
Locatie: CultuurCampus Vleuterweide
A, B en C-orkest – voor belangrijke optredens –
meestal concoursdeelname of deelname aan festival
– wordt een heel weekend gerepeteerd. Meestal 1
dagdeel sectie- of groepsrepetitie olv professionele
repetitor en 3-4 dagdelen tuti-repetitie. Weekend
wordt meestal afgesloten met een concert al dan
niet in samenwerking met lokaal orkest
Locatie: Ergens in groepsaccomodatie in Nederland
HOV-O zal circa 3 optredens per jaar verzorgen.
Dit kunnen optredens in breder HOV verband zijn
(Koningsdag, Seizoensafsluiting), maar ook
optredens ism Fort van de Verbeelding (tbv Grijze
Koppen Orkest) of ism bijv toneelgroep Hangplek
voor Ouderen.
Locatie: Ergens binnen Gemeente Utrecht

Bijlage 1 – Specificatie activiteitenprogramma HOV

Doel

Doelgroep

Incidenteel ook C-orkest

Leden van A- en/of Borkest

Artistieke verdieping van repertoire –
verhoging van zeggingskracht door
kwalitatief hoogwaardig afwerkingsniveau van uitgevoerde stukken

Incidenteel ook C-orkest

Ouderen

Breed publiek

Leden van A- en/of Borkest

Artistieke verdieping van repertoire –
verhoging van zeggingskracht door
kwalitatief hoogwaardig afwerkingsniveau van uitgevoerde stukken

Zichtbaar maken dat ouderen mee
blijven doen in de samenleving.
Invulling geven aan mogelijkheid om
overdag een optreden te kunnen
verzorgen in bijv een verzorgingshuis,
Als muzikale ondersteuning bij andere
culturele initiatieven voor en door
ouderen
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Prognose
Publiekbereik

250

X

M P

X

O

X

X

S

X

I

Activiteit

Concerten
HOV-G
2-3x per jaar

Groot event
HOV-C
1x per jaar

Ad hoc optredens
(ntb)

Omschrijving / Concept

HOV-G zal 2-3x/jr optredens verzorgen. Dit kan zijn
tijdens het Vriendenfestival of tijdens Koningsdag
(als integraal onderdeel van HOV) en/of meer doelgroepgericht door bijv op te treden op de Desto-G
sportdag of bij festiviteiten van een zorginstelling
Locatie: Binnen gemeente Utrecht of in de regio
HOV-C verzorgt 1x per jaar een groot optreden.
Hierbij kan worden gedacht aan een Popconcert,
Musicalconcert, theatraal-muzikaal-verhaal etc.
Daartoe wordt samenwerking gezocht met andere
amateurkunstorganisaties of professionals.
Locatie: bijv ZIMIHC theater Zuilen of Stefanus
Overvecht
Flexibel proberen in te spelen op vragen uit omgeving en van partners bij verzoeken 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

Bijlage 1 – Specificatie activiteitenprogramma HOV

Doel

Doelgroep

Prognose
Publiekbereik

X

M P

X

200

270

X

Breed publiek

Breed publiek

ntb

Mensen met beperking of
zorgvraag

Artistieke groei en talentontwikkeling in
C-orkest stimuleren
Podiumervaring opdoen tijdens écht
concert op passende locatie

ntb

De leden van het HOV-G een podium
bieden en een succeservaring laten
beleven. Daarnaast op deze manier
uitdragen dat leden van het G-orkest
ook meedoen in de samenleving

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

AdeZi concert
Jaarlijks 1-2x

Theaterconcert
2021
2023
2024

JeugdProms
2021
2023

Omschrijving / Concept

Een orkest van HOV doet een uitwisselingsconcert
met ander artistiek interessant gezelschap. Dit kan
een ander amateurorkest zijn, maar kan ook een
ander ensemble of een andere kunstdiscipline
betreffen
Activiteit ism Cultuur19
Locatie: Theaterzaal CultuurCampus Vleuterweide
A-orkest –in coproductie met Podium Hoge Woerd
Op uitnodiging van Podium Hoge Woerd speelt Aorkest een concert met een professionele artiest.
Tijdens deze programma’s is ook altijd voldoende
ruimte voor muzikale inbreng van het orkest – niet
alleen begeleiden, ook orkestwerken spelen.
Ervaring van laatste jaren leert dat deze optredens
snel uitverkocht zijn.
Locatie: Podium Hoge Woerd
C/D-orkest – Verrassend muzikale voorstelling met
theatrale elementen voor jonge kinderen (4-10jr)
Voorstelling kent altijd een thema en een
doorlopende verhaallijn. Met in voorprogramma
workshops waar kinderen actief participeren
Locatie: Manege v Vulpen - Vleuten

Bijlage 1 – Specificatie activiteitenprogramma HOV

Prognose
Publiekbereik

X

X

X

S

Doelgroep

150

X

O

Breed publiek
Leden & fans HOV

250

M P

Adezi biedt een podium aan blaasmuziek
en staat voor verrassende samenwerkingen en ontmoetingen.

Breed publiek

X

Doel

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

300

X

Jeugdig publiek

X

Publieksgericht evenement voor
kinderen waarbij participatie van publiek
belangrijk is. Voor leden van het C/Dorkest ontwikkelingsgericht evenement
vanwege uitdagend karakter van
evenement en samenwerking met
andere kunstdisciplines
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Activiteit

PromsNacht
2021
2023

#UtrechtBlaast
Jeugdorkesten
Festival
2021
2023

Omschrijving / Concept

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. Na 24 jaar niet meer weg te
denken uit evenementenkalender van Vleuten en
omstreken. Sommige arrangementen worden
speciaal voor HOV ontwikkeld
Locatie: Manege Van Vulpen - Vleuten
Festival voor jeugdorkesten (soort concours met
open inschrijving). Er is een verplicht werk (speciale
opdrachtcompositie verstrekt door HOV aan
professionele componist) met daarbij de opdracht
dit werk zelf artistiek te verrijken (cross-over).
Een professionele jury beoordeeld de uitvoering en
orkesten ontvangen jury rapport (tips & tops).
Voor deelnemende muzikanten verrassende
leerzame workshops. Vanwege opzet en uitvoering
(optreden & workshops) vernieuwend en uniek in Nl
Ism Cultuur19 (Adezi activiteit). HOV neemt zelf ook
deel met jeugdorkest.
Locatie: CultuurCampus Vleuterweide

Bijlage 1 – Specificatie activiteitenprogramma HOV

M P

O

S

Doelgroep

Doel

Prognose
Publiekbereik

X

X

1000

X

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

X

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

800

X

Jeugdorkesten (HafaBra)
Belangstellenden

X

Artistiekecverdieping & Talentontwikkeling van deelnemende orkesten als
ook van de individuele jonge muzikant
en hun dirigenten.
Verbinden door het samen optrekken
van leden van de verschillende
verenigingen tijdens de voorbereidingen
(ivm artistieke verrijkingshuiswerk) en
bij de workshops

11

I

Activiteit

ONHK
Maart 2021

Try out concert
Voorjaar 2021
2023

Concertconcours
Voorjaar 2021

Omschrijving / Concept

HOV-A zal deelnemen aan het Open Nederlands
Kampioenschap voor Harmonieorkesten. Tijdens het
kampioenschap moet er 1 verplicht werk uitgevoerd
worden. Indien het verplichte werk voor de 1e divisie
door de artistiek leider als niet passend voor het
orkest wordt beoordeeld komt deelname te
vervallen en zal voor HOV-A een ander passend
event georganiseerd worden.
Locatie: Barneveld
HOV-B - Voorafgaand aan het concours (2021) en
deelname aan een gerenommeerd festival (2023)
wordt het concours- / festival programma een keer
gespeeld tijdens een concert. Meestal een
uitwisselingsconcert met een ander orkest dat
eveneens op concours / festival gaat
Locatie: CultuurCampus Vleuterweide
HOV-B gaat voor t eerst naar een officieel
concertconcours. Het orkest voert voor een jury een
programma uit en wordt daarop beoordeeld. Op
basis van behaalde resultaten krijgt het orkest te
horen in welke divisie / afdeling men het orkest
inschaalt.
Locatie: concourslocatie ntb

Bijlage 1 – Specificatie activiteitenprogramma HOV

Doel

Doelgroep

Leden van het HOV-A
(voorbereiding en
deelname)
Liefhebbers van
blaasmuziek

150

Prognose
Publiekbereik

Artistieke verdieping
Tonen dat HOV-A een volwaardig eerste
divisie orkest is
Een artistieke uitdaging bieden aan het
orkest

Liefhebbers van
blaasmuziek
Leden van HOV-B

200

80

Artistieke verdieping en
talentontwikkeling
Vergroten zeggingskracht
Vertrouwen kweken bij leden van het
orkest – concertervaring opdoen

Leden van HOV-B
(voorbereiding en
deelname)
Liefhebbers van
blaasmuziek

40

40

200

Artistieke verdieping in voortraject.
Intensieve voorbereiding is erg goed
voor schaven aan- en ontwikkeling van
het niveau van een orkest.
Toetsing of gewenste stijging in niveau
(om aansluiting bij HOV-A te kunnen
behouden) is gerealiseerd
Podiumervaring op concours opdoen
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Activiteit

900jr Waterschap
2022

900jr Utrecht
Voorjaar 2022

Try out concert
Najaar 2022

Omschrijving / Concept

HOV-B Groot multimediaal theatraal en eveneens
educatief evenement waarin wordt samengewerkt
met de professionals van Waterproof Life. Een
muzikale voorstelling over water, waterbeheer en
ons leven met water. Achterliggende idee is om
mensen middels een cultureel event met enorme
zeggingskracht mee te nemen in de functie van het
waterschap – publiekswerking…..
Groot event!
Locatie: (1) Houten – domicile van het Waterschap
(2) Podium Hoge Woerd of MaximaPark
HOV-A - Groot multimediaal theatraal evenement
ikv de viering van 900jr Utrecht, waarin wordt
samengewerkt met diverse professional (producent
/ regisseur). Idee is om op basis van een
opdrachtcompositie een groots event neer te zetten
waarin de canon van de stad Utrecht verklankt
wordt en in beeld gebracht wordt. Voorstelling
wordt ingevuld met lokale Utrechtse partners (dans,
zang, beeld, toneel etc).
Locatie: Podium Hoge Woerd / Binnenstad
Voorafgaand aan het concours wordt het
concoursprogramma een keer gespeeld tijdens een
concert. Meestal een uitwisselingsconcert met een
ander orkest dat eveneens op concours gaat
Locatie: CultuurCampus Vleuterweide

Bijlage 1 – Specificatie activiteitenprogramma HOV

Doel

Doelgroep

Prognose
Publiekbereik

M P

O

S

X

X

X

X

400
40

X

X

X

Breed publiek
Medewerkers en relaties
van Waterschap
Leden van HOV-B

1000

X

X

Artistieke verdieping en verbreding door
samenwerking met professionals van
Waterproof Life – Ervaren dat iets totaal
anders ook gaaf kan zijn
Publiek bewust maken van en betrekken
bij het belangrijke werk van het
waterschap

Breed publiek

80

250

Artistieke verbreding en verdieping
Aansluiten bij belangrijk lokaal thema Grensverleggend publieksevent
neerzetten dat er toe doet en waar je
geweest moet zijn

Liefhebbers van
blaasmuziek
Leden van HOV-A

200

Artistieke verdieping en
talentontwikkeling
Vergroten zeggingskracht
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I

Activiteit

Omschrijving / Concept

Doel

Doelgroep

Prognose
Publiekbereik

40

200

Concertconcours

Leden van HOV-B
(voorbereiding en
deelname)
Liefhebbers van
blaasmuziek

Najaar 2022

Artistieke verdieping in voortraject.
Intensieve voorbereiding is erg goed
voor schaven aan- en ontwikkeling van
het niveau van een orkest.
Toetsing van niveau door jury

HOV-A gaat elke 4 jaar naar een officieel
concertconcours. Het orkest voert voor een jury een
programma uit en wordt daarop beoordeeld. Het
orkest doet dit met eigen bezetting / op eigen kracht
en heeft tot doel gesteld om een mooie eerste prijs
in de eerste divisie te behalen
Locatie: concourslocatie ntb

M P

O

X

S

X

3000

X

Breed publiek

X

Presentatie aan breed publiek

Kadeconcert
2022

X

HOV-A Nog onzeker – Organisatie van het
KadeConcert aan de Weerdsluis heeft HOV al 2x
benaderd om mee te spelen bij het grote
KadeConcert. Nu vast ‘voorlopig’ in de planning
opgenomen

250

HOV-B – Uitwisselingsconcert met nog nader te
bepalen orkest.

Breed publiek

Uitwisselingsconcert
Locatie: CultuurCampus Vleuterweide

X

3x150

80

Leden van HOV-B / C
(voorbereiding en
deelname)
Liefhebbers van
blaasmuziek

Najaar 2022

HOV-C neemt in 2022 en in 2024 deel aan
orkestenfestival elders. HOV-B neemt in 2023 deel
aan een festival.
Een festival is een soort concours waarbij meer ‘tips
& tops’ uitgedeeld worden.
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Artistieke verdieping in voortraject.
Intensieve voorbereiding is erg goed
voor schaven aan- en ontwikkeling van
het niveau van een orkest.
Toetsing van niveau door jury

Artistieke verdieping en verbreding –
enerzijds door zelf kwalitatief uitdagend
programma te spelen, maar ook door te
kijken en te luisteren naar een ander
orkest.

Festival
deelname
2022
2023
2024

Locatie: festival locatie in Nederland

Bijlage 1 – Specificatie activiteitenprogramma HOV

I

Activiteit

Verrassende
Ontmoetingen
2023

Solistenfestival
2023

Erfgoedconcert
2023

Omschrijving / Concept

A-orkest speelt op uitnodiging van de concertserie
Verrassende ontmoetingen.

Locatie: Concertzaal in Tilburg.
Muzikanten vanuit de diverse geledingen van het
HOV presenteren zich als solist of in klein ensemble
– ieder op zijn / haar eigen niveau en krijgt van
deskundige jury feedback op het optreden. Naast
dat het artistiek gezien goed is voor de ontwikkeling
van een muzikant om zich solistisch te presenteren,
heeft dit event ook een sociale functie binnen de
vereniging – door te ervaren dat er nog veel meer
mensen dan alleen de leden van het orkest waarin je
speelt plezier halen uit muziek maken.
Locatie: CultuurCampus Vleuterweide
Toegankelijk klassiek concert waarin de verbinding
tussen erfgoed en muziek wordt gezocht op een
aansprekende ‘erfgoedlocatie’.
Om de verbinding met erfgoed en de aan dit event
gekoppelde publiekswerking invulling te geven zal
samenwerking worden gezocht met Historische
Vereniging Vleuten-De Meern
Locatie: Kasteel Haarzuilen of Hamtoren

Bijlage 1 – Specificatie activiteitenprogramma HOV

Doel

Promotie blaasmuziek en amateurkunst.
De betere orkesten van Nederland een
podium geven. Goede PR voor HOV om
deelnemer in deze concertserie te
mogen zijn.
Artistieke verdieping – orkestleden
presenteren zich als solist of in klein
ensemble en maken zich in
voorbereiding vaardigheden eigen die
ook bij bijdragen aan orkestontwikkeling
Versterken van sociale cohesie door er
niet alleen een muzikaal, maar ook
sociaal event van te maken

Artistieke verdieping richting klassiek
repertoire en versterken van creatief
vermogen door samenwerking aan te
gaan met andere kunstdisciplines
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O

S

Prognose
Publiekbereik

X

M P

Doelgroep

450

X

X

X

Liefhebbers van goede
orkesten / blaasmuziek

150

X

X

Primair leden van HOV

X

Vrienden en familie van
degene die optreden

300

Breed publiek

I

Activiteit

Rail away
2023

Dag v/d Wereldmuziek
2023

Reunie Play-inn
2024

Omschrijving / Concept

HOV-A ism SBB-Band (Zwitsers Spoorwegorkest)
geven swingend concert in Spoorwegmuseum
Lichte muziek – sfeervol uitgelicht en een beetje
versterkt.
Locatie Spoorwegmuseum Utrecht
Evt met kort ‘trailer-concert’ op Utrecht CS
Dag waarom meerdere orkesten vanuit HOV en
partners / gasten samen aan de slag gaan met
thema Wereldmuziek om vanuit de muzikale inhoud
verbindingen te leggen en af te sluiten met een
concert
Locatie: CultuurCampus Vleuterweide of
Stefanustheater Overvecht
Play Inn voor alle oud leden die het leuk vinden om
nog eens een dagje muziek te komen maken bij het
HOV. Er worden play inn orkesten op 2-3
verschillende niveaus gevormd zodat iedereen –
gevorderde muzikant die nog steeds actief is of
gestopte beginner die toch mee wil doen – ook echt
kan participeren in het play inn orkest
Locatie: CultuurCampus / Amadeuslyceum

Bijlage 1 – Specificatie activiteitenprogramma HOV

Internationale uitwisseling
Utrecht promotie
Publieksverbreding

Breed publiek

Breed publiek

Doelgroep

270

250

500

Prognose
Publiekbereik

X

X

X

M P

Artistieke verbreding richting
wereldmuziek en hiermee bijdragen aan
invulling van thema Diversiteit
Publieksverbreding

Alle oud leden en leden
van HOV

Doel

Stimuleren actieve participatie en
aanjagen creatief vermogen
Publieksverbreding => we hopen dat
oud leden de verbondenheid met de
vereniging opnieuw gaan voelen; hetzij
als publiek hetzij als spelend lid
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Activiteit

Jubileum concert
2024

Projectorkest
2024

Concertreis A
2024

Omschrijving / Concept

Groots jubileumconcert van diverse orkesten vanuit
HOV in Tivoli Vredenburg waarbij samenwerking zal
worden gezocht met diverse artiesten en partners
waar we de afgelopen jaren succesvol mee hebben
samengewerkt. Kern van het concert wordt
gevormd door een optreden van HOV-A, maar daar
omheen wordt inbreng geleverd door alle andere
orkesten – middels programmering elders in het
pand of in een voorprogramma.
Een concertevenement zoals door HOV nog nooit is
gerealiseerd……
Locatie: Tivoli Vredenburg Utrecht
Doormiddel van open inschrijving formeren van een
projectorkest (liefst 2 – verschillend in niveau) waar
onder leiding van een inspirerende dirigent
gedurende een weekend aansprekende stukken
worden ingestudeerd, die op afsluitend dagdeel
voor publiek worden uitgevoerd
Locatie: CultuurCampus / Amadeuslyceum
Deelname A-orkest aan blaasmuziekfestival of
concertserie in buitenland. Tijdens de concertreis 3
concerten op verschillende locaties. Voor vertrek
uitzwaaiconcert in op nader te bepalen locatie
Locatie uitzwaaiconcert: ergens in Utrecht
Locatie concertreis: ntb

Bijlage 1 – Specificatie activiteitenprogramma HOV

Breed publiek
Relaties van de vereniging

Doelgroep

150 deelnemers
projectorkesten

600

Prognose
Publiekbereik

Doel

Artistieke verdieping & verbreding
Samenwerkingsgericht vanwege inbreng
van diverse partners
Neerzetten van een visitekaartje voor
HOV als vereniging

HaFa muzikanten uit de
regio en van daarbuiten

Uitzwaaiconcert
Bezoekers concerten

Leden van orkest, en
meereizende supporters

200
1000

85

270 publiek

Promoten van blaasmuziek en
profilering HOV binnen HaFa-sector
Artistieke vorming bij deelnemers door
een weekend lang te spelen onder
leiding van een andere dirigent.

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 ‘socialevent’
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Activiteit

Buitenland
weekend B
2024

AZC-concert
voornemen

Omschrijving / Concept

Deelname B-orkest aan blaasmuziekfestival of
concertserie in Belgie, Frankrijk of Duitsland. Tijdens
een lang weekend 2-3 optredens op verschillende
locaties en interactie met andere muzikanten ter
plaatse.
Locatie concertreis: ntb
?-orkest – Nav eerder optreden in AZC zijn
contacten met Catching Cultures Orchestra
ontstaan, Onderzocht gaat worden of komende
periode nog eens een optreden in een AZC kan
worden verzorgd.
Locatie: AZC Utrecht of ZIMIHC theater

Doel

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 ‘socialevent’

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
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Doelgroep

50

Prognose
Publiekbereik

150

250

Leden van orkest, en
meereizende supporters

Bezoekers concerten

Bewoners AZC en
geïnteresseerden

X

M P

X

O

X

S

Naast bovengenoemde optredens en evenementen zullen zeer waarschijnlijk nog enkele kleinere optredens voor de opleidingsorkesten gepland worden.
Voor alle evenementen en concerten zijn de artistieke uitgangspunten van HOV van toepassing.
Insteek is om bovenstaande ‘as is’ te realiseren. Indien als gevolg van veranderende omstandigheden plannen mioeten wijzigen dan is dat mogelijk, maar
uitgangspunt daarbij is, dat een optreden of evenement vergelijkbaar moet zijn qua doelstelling en publieksbereik.

Bijlage 1 – Specificatie activiteitenprogramma HOV
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Bijlage 2 - Artistieke kwaliteit in projecten en orkesten
HOV Muziek is de Basis! "De artistieke succesbeleving start op school"
Het project Muziek is de Basis! is bezig aan de negende editie. Dit HOV-project stimuleert kinderen om
vanuit hun eigen creativiteit en beleving met muziek aan de slag te gaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld door
het aanbieden compositieworkshops, waarbij de kinderen komen tot een eigen muzikale creatie – een
muzikale act van enkele minuten. Tegelijkertijd gaat een deel van de kinderen een muziekinstrument
bespelen. In eerste instantie in groepsmuzieklessen en aansluitend in een projectorkest. De creaties uit
de workshops en de muziek van het projectorkest worden op een later tijdstip in het project samengebracht in een grootse projectafsluiting. Deze eindmanifestatie vormt hiermee voor deze kinderen (en
betrokkenen uit hun omgeving) vaak hun eerste muzikale succesbeleving! Aansluitend aan het project
kunnen kinderen verder gaan met het volgen van muzieklessen en samen blijven spelen in het
beginnersorkest (E-orkest) van Harmonieorkest Vleuten. Gezien het succes en de vraag heeft
Harmonieorkest Vleuten de intentie om dit project de komende jaren te blijven aanbieden.
HOV C-, D- en E-orkest "De eerste stappen als muzikant"
Plezier beleven aan de eerste stappen in een muzikantenleven staat centraal. Dit klinkt eenvoudiger dan
het is. Muziek leren maken is afzien, frustraties overwinnen, gaat niet 'even snel' en moet toch leuk
blijven. De positieve betrokkenheid van muziekdocenten en ouders als wel het stimuleren van de eigen
intrinsieke motivatie van kinderen zijn belangrijke aspecten van het opleidingstraject binnen de orkesten
van Harmonieorkest Vleuten
.
Een factor van betekenis is het vooruitzicht en de focus op een volgend concert, waarbij een volgende
(vaak hogere) artistieke prestatie moet worden geleverd. Door gezamenlijk aan deze ontwikkeling te
werken ontstaat motivatie, teamgeest en vaak ook muzikale vriendschappen. Regelmatig wordt voor de
concerten samengewerkt met andere culturele partners, waardoor de kinderen kennismaken met
andere muziek- en kunstvormen. Waar mogelijk wordt ensemble- en solospel (met ondersteuning van
het orkest) gestimuleerd. Dit alles zal de muzikale ontwikkeling en het artistieke niveau van de
jeugdorkesten verbreden en versterken.
Doorstromen ..
Op het moment dat kinderen voldoende niveau hebben om door te stromen naar een volgend orkest is
het een bewuste keuze om minimaal een half jaar zowel in het bovenliggende (doorstroom)orkest te
spelen als in het orkest waarvoor de leerling eigenlijk te goed is geworden. De leerlingen krijgen in het
'onderliggende orkest' een meer ondersteunende functie. Hierdoor blijft het niveau enigszins constant,
waardoor de orkesten leuke aansprekende muziek kunnen blijven spelen. Dat is bevorderlijk voor de
motivatie en speelplezier van alle orkestleden. Bovendien kan hierdoor binnen de muzieksecties met
partijen worden geschoven om zo ook anderen een nieuwe uitdaging te geven.
De C-, D- en E- orkesten geven verspreid over het jaar diverse concerten. Zo treden ze op tijdens het
Vriendenconcert, op Koningsdag, bij concerten in de maatschappelijke concertserie, tijdens activiteiten
op de muziekscholen en verzorgen ze jaarlijks een sint- of kerstconcert.

HOV B-orkest "Op weg naar muzikale volwassenheid"
Leerlingen die doorstromen naar het B-orkest zijn – afhankelijk van op welke leeftijd ze begonnen zijn –
circa 12 -14 jaar. In het B-komen ze in een omgeving met veel jongeren. Dit stimuleert.
Het B-orkest heeft de ambitie te spelen op het niveau van de derde divisie (indeling HaFaBra-orkesten
KNMO). Dit betekent dat dit orkest fungeert als een volwaardig harmonieorkest en voor muzikanten de
opmaat / springplank kan vormen om te gaan spelen in het A orkest.
Met uitzondering van de hoogte van het artistieke niveau en de duur en intensiteit van de repetities
wordt er in dit orkest zoveel mogelijk dezelfde artistieke lijn aangehouden als voor het A-orkest. Dit
betekent dat bij concerten en evenementen de geformuleerde artistieke uitgangspunten van toepassing
zijn. Tevens neemt het orkest regelmatig deel aan een concertwedstrijd of festival. Om ook de
internationale ontwikkeling hierbij te betrekken wordt in het jubileumjaar 2024 deelname aan een
internationaal jeugdmuziekfestival gepland.
Deze deelnames zijn van belang om de muzikanten te stimuleren zichzelf als orkestmuzikant door te
ontwikkelen. Naast de artistieke groei die hierdoor wordt gerealiseerd, ervaren de muzikanten dergelijke
festivals als uitdagend en leuk. Uitwisselingsconcerten zijn bedoeld om de muzikanten van HOV Borkest kennis te laten maken met leeftijdsgenoten van jeugdorkesten uit binnen- en buitenland en met
andersoortige muziekgezelschappen (koor, symfonieorkest) Hierdoor wordt de artistieke kennis en het
begrip van de blaasmuziekwereld en de aanpalende muziekorganisaties van de orkestleden vergroot.
HOV A-orkest "Blaasmuziek door amateurs op het hoogste niveau"
Het A-orkest is het toporkest van Harmonieorkest Vleuten. Het heeft de ambitie om op het niveau van
de eerste divisie, het hoogste niveau van de landelijke muziekorganisatie (KNMO) te musiceren. Eens in
de vier jaar neemt het orkest deel aan landelijke concertwedstrijden (concours) om dit niveau te laten
toetsen. Toewerken naar een concours stimuleert de artistieke ontwikkeling van de individuele muzikant
en het gehele orkest.
In de gemeente Utrecht presenteert HOV-A zich op verschillende wijzen en in diverse concertvormen,
waarbij een breed repertoire wordt gehanteerd. Hierbij sluit het zoveel mogelijk aan bij grote
toonaangevende evenementen en de culturele roadmap van de gemeente Utrecht. Daarnaast zal HOV
A-orkest in de komende jaren (900jr Utrecht, Jubileumjaar) nog meer hoogwaardige concerten met
grote zeggingskracht organiseren, zodat het evenementen worden die er toe doen.
Eens per twee jaar organiseert Stichting PromsNacht voor het A-orkest de PromsNacht in Vleuten. Een
traditie van meer dan twintig jaar, waardoor het is uitgegroeid tot een breed gewaardeerd
publieksevenement met zo’n duizend bezoekers (uitverkochte zaal). Dit unieke evenement vult het
concept van een ‘Night of the Proms’ met een concert van het A-orkest aangevuld met getalenteerde
lokale vocalisten en solisten. Bezoekers komen uit de wijde omgeving en beschouwen de PromsNacht
als een vast gegeven in de culturele agenda.
Het theaterconcert (een coproductie met Podium Hoge Woerd), waarbij steevast de samenwerking met
een professionele artiest wordt aangegaan heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een vaste waarde
op de agenda. Het zijn concerten voor een breed publiek op een aansprekende publiekslocatie. Hierbij is
interactie met het lokale publiek uitgangspunt. In deze concerten zijn alle muzikale invullingen en
samenwerkingen mogelijk, zolang de uitwerking voldoet aan gestelde uitgangspunten in de artistieke
visie.
Het orkest speelt tevens om het jaar deel in een toonaangevende Nederlandse concertserie
(Verrassende Ontmoetingen, HRFTSWND of Blazen in de Beurs), waarbij verrassend en vernieuwend
repertoire geprogrammeerd wordt. In deze series is Harmonieorkest Vleuten het visitekaartje van de
Utrechtse blaasmuziek.
Internationale activiteiten
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Al een aantal jaren wordt er in het lustrumjaar een internationale uitwisseling- en/of concertreis
georganiseerd. Eerdere reizen resulteerden in concerten in bijvoorbeeld Praag en Berlijn en recentelijk
aan deelname aan het gerenommeerde blaasmuziekfestival Mid Europe in Schladming. Daar heeft HOV
een indrukwekkend visitekaartje afgegeven door een concert te programmeren met Perry Hoogendijk –
bas tubaïst van het KCO), maar ook door in te spelen op lokale muzikale voorkeuren.
Mede naar aanleiding van contacten opgedaan tijdens de laatste reis staat een ontmoeting met de
Zwitserse SBB-Band in het spoorwegmuseum geprogrammeerd.
Doel van de concertreizen en uitwisselingen is om de naam van Utrecht en het orkest in de wereld van de
blaasmuziek ook internationaal uit te dragen. Harmonieorkest Vleuten wil ook graag gastheer zijn voor
buitenlandse orkesten die Utrecht bezoeken.
Solisten / Talentontwikkeling
HOV biedt waar mogelijk jonge solisten een podium, waarbij winnaars van het KNMO solistenconcours,
het Christina-concours en/of jong talent van het conservatorium Utrecht worden betrokken. Eigen leden
die een D-examen willen doen worden in een solistenconcert begeleid door het HOV-A of HOV-B.
"Muziek maken we samen! & Muziek is van en voor iedereen!"
Verbreding van aanbod met HOV G- en HOV-OBinnen Harmonieorkest Vleuten is plaats voor iedereen! In de planperiode 2017-2020 zijn twee nieuwe
orkesten toegevoegd aan de vereniging: een G-orkest voor mensen met een verstandelijke beperking en
een O-orkest (Overdagorkest) voor senioren. Gezien de specifieke doelgroepen waar het hier om gaat is
meedoen belangrijker dan een specifieke bezetting. De instrumentatie en bezetting van deze
wijkgerichte orkesten kan daarom afwijken van de harmoniebezetting. Zo zijn keyboards, slagwerk en
accordeon instrumenten waarmee elders in het land goede ervaringen mee zijn opgedaan bij een Gorkest. Dat betekent ook dat daarbij zeker de eerste periode (o.a. voor muzieklessen en
samenspelvormen) gebruik gemaakt kan worden van expertise en materialen die elders in het land zijn
ontwikkeld. We onderhouden nauwe contacten met de organisatie achter de JostiBand.
Beide doelgroeporkesten zullen participeren in de reguliere concertprogramma’s van de vereniging bij
het Vriendenconcert en tijdens Koningsdag. Daarnaast verzorgen ze ook voor eigen publiek optredens
gaan verzorgen. Qua artistieke invulling zullen naast de uitgangspunten uit de artistieke visie ook de
wensen / mogelijkheden van de beoogde publieksdoelgroep bepalend zijn bij invulling van de
programma’s. Elders in Nederland blijkt dat seniorenorkesten een volle concertagenda kunnen hebben
door tevens op te treden in bijvoorbeeld verzorgingshuizen, ziekenhuizen, tijdens beurzen en festivals of
in bibliotheken. Komende jaren vult het HOV- O in de regio enkele maatschappelijke concerten in.
Zoals eerder vermeld is voor deze orkesten meedoen en plezier ervaren aan het samen muziek maken
het belangrijkste. De sociale functie van beide orkesten is heel belangrijk.
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Bijlage 3 Voorbeeld Communicatieplan
Onderstaand plan is een leidraad voor het plannen van communicatie door het jaar heen. Het is een levend
document dat naar aanleiding van veranderingen in agenda, lokale actualiteiten en andere ontwikkelingen
aangepast wordt. Per evenement wordt door organiserende commissie een specifiek communicatieplan
uitgewerkt ten behoeve van tijdige aankondiging, uitnodigingen, kaarten et cetera.
Naast de planmatige communicatie zal actief worden ingezet op presence op social media door berichten
van partners, over amateurkunst en muziek in het bijzonder etc. te delen, te liken en te reageren.
Communicatie vindt altijd plaats in overleg met en na goedkeuring van het bestuurslid PR & Communicatie.
Communicatieplan 2020
Periode

High level doel Onderwerp

Januari 2020

PR/Zichtbaarheid/Maatschappelijke
relevantie/Lokale Verbinding/Inclusiviteit

Februari 2020

Maart 2020

-

Nieuwjaarsconcert
(ism Hoge Woerd)

-

Start instrumentlessen
MidB-project

Kernboodschap

Communicatie middelen/kanalen

Indruk verloop concert

•
•
•
•
•

Social media
Website
Persbericht lokaal vooraf
Artikel pers lokaal
Wekelijkse e-mail

•
•

Alle bovenstaande
Projectspecifieke
communicatie

•
•
•
•
•
•

Social media
Website
Persbericht lokaal
Persbericht regionaal
Klankwijzer?
Wekelijkse email

•
•
•

•
•
•

Social media
Website
lokaal
Persbericht tbv kranten,
kerkbladen, ouderenbonden,
verenigingen
Persbericht regionaal
Klankwijzer
Wekelijkse email

•
•
•
•
•

Social media
Website
Persbericht lokaal
Persbericht regionaal
Klankwijzer Jeugd

Project onder aandacht en
belang muziekonderwijs in
algemeen

PR/Zichtbaarheid/Maatschappelijke
relevantie/Lokale Verbinding/Inclusiviteit

-

Vriendenfestival

-

Vrijwilligers in zonnetje

-

Overdagorkestcampagne

Verslag doen van super
geslaagde middag en
aandacht voor speciale
vrijwilligers
Brede campagne om leden
Overdag orkest te werven en
HOV-O meer
naamsbekendheid te geven

PR/Zichtbaarheid/Maatschappelijke
relevantie/Lokale Verbinding/Inclusiviteit

-

Voortgang MidB project

Naamsbekendheid MidB

Periode

High level doel Onderwerp
-

Lancering Toolkit MidB

-

ALV & Jaarverslag
Bijwerken website

-

Kernboodschap

Communicatie middelen/kanalen
•
•

Interne communicatie en
publiceren jaarverslag na
goedkeuring

•
•
•

Interne communicatie
Website

•

VAR, De Brug
DUIC, Vrijwilligerscentrale
Social Media

•
•
•
•

Social media
Website
Persbericht lokaal
Klankwijzer Jeugd

Verslag maatschappelijke
activiteiten Koningsdag met
extra aandacht eerste
optreden HOV-G

•
•
•
•

Social media
Website
Persbericht lokaal
Klankwijzer algemeen

Verslag maatschappelijke
activiteiten herdenkingen op
drie locaties binnen Utrecht
tegelijk

•
•
•

Social media
Website
Persbericht lokaal

Duoconcert met
Gildebondsharmonie Boxtel
in CultuurCampus

•
•
•
•
•

Social media
Website
Persbericht lokaal vooraf
Artikel pers lokaal
Wekelijkse e-mail

•
•
•
•
•

Social media
Website
Persbericht lokaal vooraf
Artikel pers lokaal
Wekelijkse e-mail

Oud Papier
In media aandacht besteden
aan oud papiercontainer en
oproep vrijwilligers

April 2020

PR/Zichtbaarheid/Maatschappelijke
relevantie/Lokale Verbinding/Inclusiviteit

-

-

Mei 2020

Medodietje HOV E & O

Koningsdag met extra aandacht
voor HOV-G

Bijzondere samenwerking
ouderen en jongeren in
unieke (deels eigen)
productie

PR/Zichtbaarheid/Maatschappelijke
relevantie/Lokale Verbinding/Inclusiviteit

-

-

-

Herdenkingen Vleuten,
Berlijnplein, Haarzuilens
(ism OranjeStichting –
KermisOranje Vereniging & 4/5
mei commitee LR)
Uitwisselingsconcert HOV-A

Zingende Beelden HOV-B
ism Cultuur19
Theatrale muzikale
voorstelling rond

Periode

High level doel Onderwerp

Kernboodschap
kunstwerken in het
Maximapark

-

Afsluiting MidB-project

Communicatie middelen/kanalen

•
•
•
•

Social media
Website
Persbericht lokaal
Klankwijzer Jeugd

•
•
•
•
•

Social media
Website
Persbericht lokaal vooraf
Artikel pers lokaal
Wekelijkse e-mail

•
•
•
•
•

Social media
Website
Persbericht lokaal vooraf
Artikel pers lokaal
Wekelijkse e-mail

•
•

Social media
Website

•
•
•

Meeliften op communicatie
Cultuur19
Social media
Website

•
•
•

Social media
Website
Persbericht

Groots muziekevenement in
grote zaal Pathé LR, met 2
voorstellingen voor 500
bezoekers per keer
Juni 2020

PR/Zichtbaarheid/Maatschappelijke
relevantie/Lokale Verbinding/Inclusiviteit
-

-

UtrechtBlaastBuiten
(ism ZIMIHC)

Vilnderhofconcert
(ism Vlinderhof!)

-

-

Buitenoptreden HOV-B in de
binnenstad van Utrecht

Midzomerconcert HOV-B in
de Vlinderhof (Maximapark)

Ik Toon –

landelijke AK campagne
ondersteunen
Juli 2020

PR/Zichtbaarheid/Maatschappelijke
relevantie/Lokale Verbinding/Inclusiviteit

-

-

Campusfestival
(ism Cultuur19)

Podium voor beginnende
makers en professionals in
Vleuterweide

Voorspelen & diploma’s

Seizoensafsluiting

Leerlingen krijgen diploma
uitgereikt en kunnen

Periode

High level doel Onderwerp

Kernboodschap
promoveren naar hoger
orkest

Laatste openbare optreden
van het seizoen (voor de
zomervakantie) van alle
orkesten
Augustus
2020

Communicatie middelen/kanalen

•
•
•

Social media
Website
Persbericht

•
•
•

Social media
Website
Nieuwsbrief

•

Social media

•
•
•

Social media
Website
Nieuwsbrief

•
•
•

Meeliften PR LRF en Cultuur19
Social media
Website

•
•
•

Meeliften PR Uitfeest
Social media
Website

•
•
•

Social media
Website
Persbericht

•

Social media

PR/Zichtbaarheid/Maatschappelijke
relevantie/Lokale Verbinding/Inclusiviteit

-

Fijne vakantie!

-

ZON, Ad-HOC, JPO etc

Een deel van de jeugdleden
sluit zich in de zomerperiode
aan bij projectorkesten
-

September
2020

Fotowedstrijd vakantielocaties
HOV-ers

PR/Zichtbaarheid/Maatschappelijke
relevantie/Lokale Verbinding/Inclusiviteit

-

-

Start van seizoen
Begin van de repetities
Leidsche Rijn Festival workshops
(ism Cultuur19)

Uitfeest & promotie

HOV, jeugdorkest + dirigent
verzorgen open workshops
voor kinderen

Optreden orkest tbv Uitfeest
Utrecht
Oktober 2020

PR/Zichtbaarheid/Maatschappelijke
relevantie/Lokale Verbinding/Inclusiviteit

-

Week van de Toegankelijkheid
Symposium HOV-G

-

Kamp Jeugdorkesten

-

Studieweekend & Popconcert

Uitleg over hoe HOV de
oprichting van orkest heeft
uitgewerkt

Periode

November
2020

High level doel Onderwerp

Kernboodschap

Communicatie middelen/kanalen

Het C- en D-orkest gaan op
studiekamp in Austerlitz

•
•

Website
Nieuwsbrief

HOV-A bereid zich voor op
theaterconcert

•
•
•

Social media
Website
Nieuwsbrief

•
•
•
•
•

Social media
Website
Persbericht
Klankwijzer
Artikel in VAR en/of De Brug

•
•
•

Social media
Website
Nieuwsbrief

•
•
•
•

Social media
Website
Persbericht
Artikel in VAR

PR/Zichtbaarheid/Maatschappelijke
relevantie/Lokale Verbinding/Inclusiviteit

-

-

Studieweekend

Theaterconcert V. Houdijk
(ism Podium Hoge Woerd)
HOV-A

December
2020

PR/Zichtbaarheid/Maatschappelijke
relevantie/Lokale Verbinding/Inclusiviteit

-

Sinterklaas

-

Fijne feestdagen!

Kerstconcert / All you need

De Sint komt langs tijdens
repetitie D-orkest en krijgt
aubade van sinterklaasliedjes

Ensembles uit jeugdorkesten
gaan langs bij instellingen en
aan huis gebonden fans voor
een optreden

Bijlage 4 - Overzicht Partnerships & Samenwerkingsrelaties

