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NIEUWSBRIEF
HARMONIEORKEST VLEUTEN

CORONA VIRUS

NIEUWJAAR

VRIENDEN

Deze nieuwsbrief was al klaar om te
worden verzonden toen we met de
maatregelen rond het Corona virus
werden geconfronteerd. Dit heeft
gevolgen voor iedereen dus ook voor
HOV. Als afleiding in deze periode
zonder muziekrepetities en -lessen
wensen we jullie veel leesplezier
met deze (aangepaste) nieuwsbrief.

Op 18 januari voerde HOV-A in een
uitverkocht Podium Hoge Woerd een
mooi klassiek Nieuwjaarsconcert uit.
Soliste Franka van Dommelen zong de
sterren van de hemel en het orkest zag
er in gala prachtig en kleurrijk uit!

Ruim 350 bezoekers genoten tijdens
het Vriendenfestival op 16 februari van
'n mooie middag vol muziek en
gezelligheid. Enkele hoogtepunten:
een koninklijke onderscheiding voor
Jaap en Riek, het overdag-orkest
imponeerde met premiere concert
en dirigent Erik gaf eerste 'thuis'
optreden met HOV-B.

Foto's: Ger Wijtsma - Phototec

16/2: RIEK & JAAP
ONDERSCHEIDEN!

16/2: GESLAAGDE PREMIERE
OVERDAG ORKEST O.L.V. HERMAN WIEGERS

18/1: NIEUWJAARSCONCERT HOV-A IN STIJL

16/2: FANTASTICH
VRIENDENFESTIVAL
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PAULIEN NIEUWE
DIRIGENTE HOV-G
In januari is
Paulien
Kamphuis-Slaa
gestart als
dirigente
van HOV-G.
Paulien is
muziekdocente
(Minkema college)
en heeft eerder
bij HOV aan
Muziek is de Basis
meegewerkt.

MUZIEK IS DE
BASIS - 2E FASE
Het scholenproject is de 2e fase
ingegaan: 66 kinderen hebben
gekozen voor een instrument. Zij
krijgen sinds februari muziekles in
groepjes. Volgens plan zou fase 3 in
april starten met het projectorkest en
de voorbereiding van de
eindvoorstelling door scholen.
Helaas komt ook dit door de Corona
maatregelen in het gedrang. We zijn
in overleg in welke vorm we het
project straks kunnen vervolgen.

MEERJARENPLAN 2021-2024
AANVRAAG CULTUURNOTA
Eind januari heeft het bestuur opnieuw een meerjarige subsidie bij de gemeente Utrecht
aangevraagd in het kader van de Cultuurnota. De huidige subsidie loopt nog t/m 2020 en
we hopen opnieuw hiervoor in aanmerking te komen. De uitkomst horen we over enkele
maanden. Voor deze aanvraag is het HOV meerjarenplan 2021-2024 opgesteld. Dit plan is
te vinden op de HOV-website (Algemeen-Openbare stukken).

Vanwege de Corona maatregelen zijn
alle HOV-activiteiten t/m 6 april afgelast.
(o.b.v. informatie per 16 maart). Dit
betekent dat onze orkesten niet repeteren
en het MidB project stil ligt.
Over muzieklessen en -examens zijn onze
leerlingen door de muziekschool/docent
geïnformeerd. De Nieuwe Vaart en de
andere muziekdocenten volgen het beleid
en geven t/m 6 april geen les.
De examens worden verplaatst.
Voor repetities en lessen wordt gekeken
naar (online) alternatieven om toch thuis
met muziek bezig te kunnen blijven.
Voor nu: pas goed op jezelf en anderen!

VRIJWILLIGERS NODIG!
Een grote en actieve vereniging als HOV kan niet bestaan zonder de inzet
van vrijwilligers. Gelukkig zijn al veel leden en hun familie actief, maar toch komen
we nog mensen tekort. Er zijn verschillende rollen onder- of niet bezet, waardoor de
druk op het bestuur te groot wordt. Dit is niet langer houdbaar! Daarom brengen we
in kaart waar de extra hulp nodig is en doen we een beroep op leden en hun familie
om zich hiervoor aan te melden. Denk dus vast na waaraan jij wilt bijdragen en meld
je aan. Ook dat is: muziek maken we samen!

IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF O.A. MEER OVER: ALV 9 MAART / OPROEP
VRIJWILLIGERS / PLANNING OPTREDENS
vragen of suggesties kun je sturen aan: mail@harmonieorkestvleuten.nl

AFSCHEID LYSBETH
ALS BESTUURSLID
Tijdens de ALV op 9 maart heeft Lysbeth
van den Berg na een periode van 22 jaar
afscheid genomen als bestuurslid. Als
dank voor haar inzet is zij verkozen tot
erelid van HOV. Ook Jaap Vermeulen die
bij de Promsnacht werd geëerd, is door
de ALV officieel tot erelid verkozen.
Jeugdorkesten bedanken Lysbeth!

KADO

Blij met nieuwe
trompetten!

HOV ontving
diverse
instrumenten
voor de jeugdleden als
Vriendenkado.
Hartelijk dank
daarvoor!

AGENDA
DE VOLGENDE OPTREDENS ZIJN
HELAAS GEANNULEERD.
WE PROBEREN DEZE LATER DIT
JAAR OPNIEUW IN TE PLANNEN.
Zaterdag 11 april - CultuurCampus
HOV-C met DPC & Lady Wednesday
Maandag 13 april - CultuurCampus
HOV-E en HOV-O met vertelster
Zodra er meer bekend is over
Koningsdag laten we dit weten

