
OPROEP 4 MEI

#TAPTOETHUIS

 

4 mei

De nationale herdenking op 4 mei

gaat op de meeste plaatsen niet door

in de vorm zoals we die de afgelopen

jaren gewend waren. Op het Berlijn-

plein zal een jeugdlid van HOV het

signaal Taptoe blazen bij een sobere

kranslegging.

 

Het Nationaal Comité

4/5 mei roept amateur 

muzikanten op om 4 mei zelf de

taptoe (en het Wilhelmus) te spelen

in je eigen straat: www.4en5mei.nl

 

HOV ondersteunt dit van harte. 

Ben je muzikant en wil je meedoen,

download dan hier de bladmuziek

(diverse instrumenten).

Arrangementen: Bart Neuvel

 

 

NIEUWSBRIEF
HARMON I E O R K E S T  V L E U T E N
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 Op 12 mei verwachten we nieuwe

informatie over de (duur van) de

maatregelen.. We houden jullie erna

natuurlijk op de hoogte over wat dit

betekent voor de orkestrepetities.

 

Vervelend, maar het is niet anders.

Hopelijk blijft iedereen gezond en

maken jullie nu thuis veel muziek.

Straks doen we dat weer samen,.

We missen jullie!

 

Tip: klik op de linkjes voor geluid

 

BLOASKAPEL VERRAST BEWONERS PARKHOF

SPEEL MEE MET #WILHELMUS2020 

& HET CONCERTGEBOUWORKEST

 WILHELMUS VOOR HOV-G

UPDATE

Op 21 april werd bekend dat de

Corona maatregelen die voor ons

gelden, zijn verlengd t/m in ieder geval

19 mei. Tot die tijd kunnen we helaas

dus nog niet repeteren. 

 

Evenementen zijn nu tot 1 september

verboden; geplande optredens tot

deze datum gaan dan ook niet door.

 

 

Ook muzieklessen mogen nog niet

fysiek plaatsvinden. Docenten houden

hun leerlingen verder op de hoogte. 

 

Voor Muziek is de Basis kijken we naar

een andere planning en opzet van het

project.

 

De KNMO werkt momenteel aan een

leidraad voor het Coronaplan dat

muziekverenigingen moeten hebben

om weer te kunnen repeteren onder de

RIVM richtlijnen (o.a. 1,5 meter).

 

 

 

 

 

klik hier

klik hier

https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/voor-organisatoren/herdenking-organiseren/muziek/taptoe
https://harmonieorkestvleuten.nl/2020/04/18/4-mei-taptoe-thuis/
https://youtu.be/52i-ut4QeNg
https://www.concertgebouworkest.nl/nl/doe-mee-met-wilhelmus2020-op-koningsdag


Waar en in welk gezin ben je geboren?

Ik ben geboren en getogen in Wijk bij Duurstede, in de tijd dat het stadje nog maar 4.000

inwoners had. Mijn beide ouders zijn ook geboren Wijkenaren. Het gezin bestond destijds

al uit vader, moeder en drie dochters. Later, na mij dus, is daar nog een zusje bijgekomen

zodat ik de twijfelachtige eer had als enige jongen samen met vier zussen op te groeien.

Iets wat overigens tot op de dag van vandaag uitstekend gaat.

 

Waar woon je nu en met wie?

In 1980 ben ik getrouwd met Marga van Veldhuijzen uit Doorn. We hadden allebei

dezelfde trompet- leraar aan het Utrechts conservatorium en zij is de eerste vrouw die

daar afstudeerde op trompet. We kochten een woning in een van de eerste nieuwbouw-

wijken in Wijk bij Duurstede, waar we nog steeds wonen.

 

Wat is je lievelingseten?

Oef, dat is een lastige. Ik lust namelijk nagenoeg alles en, nog erger, ik vindt ook alles

lekker.Als ik dan toch moet kiezen: een heerlijke ‘Trota Salmonata’ (zalmforel) bij mijn

favoriete Italiaan.

 

Welke hobby’s heb je (naast muziek maken)?

Ik wandel en fiets graag en doe met plezier de nodige zaken in de tuin. Verder kijk ik

graag naar een spektakel film, documentaire of een mooi (jazz) concert.

 

Hoe ziet je ideale vakantie eruit?

Met de auto eerst in alle rust naar de regio of plaats die we hebben uitgezocht en in elk

geval niks moet en bijna alles kan. Op de bestemming veel wandelen en/of fietsen,

dingen bekijken en lekker luieren (en eten en drinken).

 

Welk boek raad je anderen aan om te lezen?

‘Dingen die je alleen ziet, als je er de tijd voor neemt’ van de zuid Koreaan Haemin Sunim.

De schrijver is leraar en schrijft ook over het traditionele zenboeddhisme. Een

hartverwarmend en posititief boek met mooie wijsheden en spreuken.

 

Welke film kijk je graag?

De 4 Indiana Jones films heb ik meederen malen gezien. Vooral ‘The Temple of Doom’ is

enormspectaculair.

 

Wat is je lievelingsmuziek?

Ik ben wat muziek betreft een echte veelvraat, maar klassiek en jazz hebben echt de

voorkeur. Binnen de klassieke muziek is nagenoeg alles van Johannes Brahms favoriet.

 

Klik hier om het hele interview met Herman te lezen

 

WELKOM GUUS!

HERMAN WIEGERS
 

sinds juni 2019 dirigent van 
HOV-O, het Overdagorkest

M A A K  N A D E R  K E N N I S  M E T :  

IN IEDER GEVAL T/M 19 MEI GEEN

HOV-ACTIVITEITEN (INCL MIDB)

 

Verder zijn onze optredens tot 

1 september afgelast. Voor de

seizoensafsluiting bepalen we

binnenkort wat er evt. mogelijk is. 

PUBQUIZ HOV-A

Op woensdag 22 april organiseerde

de LDC met stagaire Carien een

pubquiz livestream voor HOV-A. 

 

Ruim 45 deelnemers streden in 6

rondes om mooie prijzen. Thuis met

eigen drankje, werd de kennis

getest van de HOV geschiedenis,

Proms artiesten en concertreis

weetjes. Vooral het herkennen van 

 geluidsfragmenten bleek voor veel

orkestleden - waaronder quizmaster

Reinie - best lastig.

 

Na een spannend juryberaad kwam

het verlossende woord: team Jooske

& Arjan wonnen de hoofdprijs, een

krat bier.. De weggeefprijs reikten zij

uit aan de organisatie voor deze

leuke avond. Het was fijn om elkaar

weer even te zien zo, al was het op

afstand..
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AGENDA

STEM OP OKKE! 
DIT KAN T/M 26 APRIL

Op 11 april zijn Eveline (HOV-A) en

Rens de trotse ouders geworden van

Guus. Hij werd 3 weken eerder

geboren dan verwacht, precies op de

dag dat ze zouden verhuizen.

Gelukkig heeft hun familie alle

spullen overgebracht en konden ze

uit het ziekenhuis zo met z'n 3-en

naar het nieuwe huis in Vleuten. 

 

Gefeliciteerd namens HOV

(via raamvisite heeft Guus onze

kraamkadootjes inmiddels

ontvangen, zie foto)

klik hier

https://harmonieorkestvleuten.nl/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interview-1.pdf
https://app.demuziekwedstrijd.nl/submission-details/5376254e-7985-11ea-ad5e-005056930d1e

