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NIEUWSBRIEF
HARMONIEORKEST VLEUTEN

GEEN HOV (?)

Zo lieten onze muzikanten buiten van
zich horen met 'Ode an die Freude' als
teken van verbondenheid.

Helaas hebben we ook de komende
weken geen repetities en optredens.
Maar, bij HOV zitten we zeker niet stil!
Op verschillende manieren blijven we
met elkaar in contact en maken we
muziek, daar waar het kan samen. Niet
alleen voor onszelf, maar zeker ook
voor anderen. Juist nu!

HOV-A haalde herinneringen op aan
de concertreis met de klanken van
Bohmischer Traum, gespeeld vanuit
huis en samengevoegd door Carien..
Christiaan riep de jeugdleden op om
vrolijke muziekfilmpjes in te sturen.
Hij maakt er dan een compilatie van.

HOV-B werkt aan een nieuwe virtuele
orkestversie van Funk Attack.
HOV-O en HOV-G oefenen thuis mee
met opnames van de muziekstukken.
Jan bracht een serenade bij zijn
moeder van 87. Christelle ontving HOVmuziek appjes. Muzieklessen nu online.
En ga zo maar door...
Lees er meer over in deze nieuwsbrief.
Tip: klik op de linkjes voor geluid

klik hier

'BOHMISCHER TRAUM'
NOSTALGIE HOV-A

klik
hier

hier wordt nog aan gewerkt,
volgende keer met geluid
HOV-B SPEELT SAMEN FUNK ATTACK VANUIT HUIS

klik hier
VEEL VAN ONS GAVEN 22 MAART GEHOOR
AAN DE OPROEP 'MUZIKANTEN LAAT JE HOREN!'

OPROEP HOV-E/D/C:
MUZIEKFILMPJES
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JAN BRENGT SERENADE
BIJ ZIJN MOEDER

THUIS MET DUMS

Ben of ken jij een 70 -plusser die altijd
al eens een instrument wilde leren
bespelen of die al speelt maar graag
muziekles wil?
Doe dan mee aan THUIS met DUMS.
Volg in april 4 weken lang dagelijks
online muziekles, ontmoet je docent
en medecursisten digitaal en krijg
thuis je (leen)instrument bezorgd.

klik hier

De Utrechtse Muziekschool biedt dit
GRATIS aan voor 70+ ers uit Utrecht.
Zie: AD/UN 1 april & www.DUMS.nl

BERICHT VAN HET BESTUUR

MUZIEK VERBINDT JUIST IN DEZE TIJD!
Ik weet nog goed dat we op woensdagavond 11 maart na overleg besloten de HOV-B
repetitie van vrijdag 13 maart niet door te laten gaan, omdat dirigent Erik in Brabant
woont en inwoners daar werd aangeraden zo veel mogelijk thuis te blijven. Het bleek het
begin te zijn van een periode met maatregelen die ons nu allemaal raken.

VEEL MUZIEKLESSEN
GAAN ONLINE DOOR
Oproep: Christelle de Bruiijne houdt van
muziek. Nu ze meer thuis is, zou het leuk
zijn als ze daar van ons spel kan genieten.
Ze heeft al HOV-muziek apps ontvangen,
maar meer is leuk. Stuur dus je berichtje
voor Christelle met opname via een app
aan Robert of mail naar
voorzitter@harmonieorkestvleuten.nl

Enkele dagen later kwam de KNMO, de overkoepelende bond voor amateurmuziek, met
het advies om alle verenigingsactiviteiten op te schorten om overdracht van het
Coronavirus te beperken. Dit advies ging op dat moment verder dan de richtlijnen van het
RIVM. Toch hebben we als HOV besloten dit advies te volgen. Een besluit met
verstrekkende gevolgen, want daarmee kwam de vereniging inclusief het project ‘Muziek
is de Basis!’ stil te liggen en moesten we geplande optredens annuleren. Inmiddels is wel
duidelijk dat we op dat moment de goede keuze hebben gemaakt.
Dat muziek mensen in deze tijden kan verbinden, bleek wel uit de filmpjes die ons
bereikten vanuit de zwaar getroffen steden in Italië. Muzikanten speelden vanaf hun
balkon samen en mensen zongen met elkaar. Het geeft een gevoel van verbondenheid en
saamhorigheid. Zaken waar we juist nu in Nederland ook veel behoefte aan hebben. Het
doet me dan ook goed om te zien dat met creativiteit er zoveel mooie initiatieven
ontstaan waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het doorbreken van sociaal
isolement. Muziek kan daarbij een rol van betekenis spelen. Zo heb ik al beelden voorbij
zien komen van een HOV lid die bij een verzorgingshuis muziek heeft gespeeld als
alternatief voor het wekelijkse bezoekje en hebben veel muzikanten zondag 22 maart om
18 uur meegedaan aan een spontaan initiatief om in heel Nederland en Duitsland
gelijktijdig ‘Ode an die Freude’ te spelen.
Vanuit HOV zullen we ook de komende periode actief blijven zoeken naar mogelijkheden
om samen met muziek bezig te zijn. Het mooie van het bespelen van een instrument is
namelijk dat je er de deur niet voor uit hoeft. Daarom zorgen we er bijv. voor dat leden
van het G-orkest thuis een instrument krijgen en worden er vanuit de dirigenten en
orkesten ideeën uitgewerkt om samen muzikaal actief te blijven.
Tot slot nog dit: de hele culturele sector wordt geraakt door deze crisis. Bij HOV zijn dat
naast de leden, ook onze dirigenten o.a. door de financiële impact die dit voor hen heeft.
Wij willen hen daarin tegemoet komen en betalen daarom de vergoeding door. HOV blijft
daarnaast overige lasten zoals huur verschuldigd. Om die reden zullen we aan de andere
kant ook de contributie continueren*. Ondertussen bieden we leden hiervoor alternatieve
manieren van muziek maken aan. We hopen op jullie begrip en vertrouwen en zien er
naar uit elkaar weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten.
Namens het bestuur wil ik iedereen veel sterkte wensen in deze uitzonderlijke tijd,
Robert de Bruijne - voorzitter
*Ben je zelf geraakt door deze crisis en heb je daardoor problemen met de contributie
betaling, overleg dan met Marleen via penningmeester@harmonieorkestvleuten.nl

OUD PAPIER
Zolang er geen repetities zijn,
vervalt voor leden ook het
zaterdagrooster van de container.
Onze vaste vrijwilliger, Barry,
bemant de container tot die tijd
niet alleen doordeweeks maar ook
op zaterdag. Waarvoor dank!
Let op: je wordt later alsnog
ingepland (bericht volgt per mail).

AGENDA
IN IEDER GEVAL T/M 28 APRIL GEEN
HOV-ACTIVITEITEN (INCL MIDB!)
Verder zijn onze (11) optredens in april
en mei geannuleerd. Deels worden
deze verplaatst naar later in 2020.
Deze planning volgt nog.
Gepland tot de zomervakantie zijn
(onder voorbehoud):
7 juni: HOV-B Utrecht Blaast Buiten
14 juni: HOV-C (sport)concert
5 juli: HOV-A Campusfestival
15 juli: allen - seizoensafsluiting

