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NIEUWSBRIEF
HARMONIEORKEST VLEUTEN

HOV LAAT VAN
ZICH HOREN
Ondanks dat de fysieke repetities stil
liggen, hoor je HOV ook nu nog volop!
De Bloaskapel bracht een serenade bij
gouden bruidspaar Griffioen, de
ouders van onze penningmeester.

Met Koningsdag deden muzikanten
van al onze 7 orkesten mee aan de
oproep van Christiaan om om 10 uur
samen het Wilhelmus te spelen.
Op 4 mei speelde een aantal HOVmuzikanten bij de herdenkingen in
Vleuten, Haarzuilens en op het
Berlijnplein: Wim, Paul, Arno, Jan en
Rein, bedankt.
Ook klonk het taptoe signaal bij veel
mensen thuis of in de tuin.

HOV-B organiseerde de eerste online
orkestrepetitie en Kahoot! quiz.
HOV-G houdt contact via videobellen
en maakt zo ook samen muziek.
Lees verder in deze nieuwsbrief hoe
HOV de herstart van de repetities
voorbereidt en maak nader kennis met
de volgende dirigent. Deze keer een
interview met Paulien.
Tip: klik op de linkjes voor geluid

klik hier

BLOASKAPEL SPEELT
VOOR BRUIDSPAAR

klik hier

KONINGSDAG: HOV SPEELT WILHELMUS VIA ZOOM
PROTOCOL
Jesper
speelt
keyboard
en Paulien
accordeon

LEDEN HOV-G VIDEOBELLEN MET PAULIEN
EN MAKEN SAMEN MUZIEK

We kunnen nu nog niet repeteren,
maar zijn al wel bezig ons voor te
bereiden op het moment waarop dat
weer is toegestaan. We zullen ons
dan moeten houden aan de RIVMrichtlijnen en volgen de KNMO
leidraad. Ook overleggen we met
Cultuur19 over hoe dat straks in de
CultuurCampus zal gaan.

Inmiddels is bekend geworden dat 1op-1 muziekonderwijs weer is
toegestaan (onder voorwaarden).
Muziekscholen/-docenten informeren
zelf hun leerlingen hoe ze de
muzieklessen vervolgen.
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4 MEI - HAARZUILENS

4 MEI - VLEUTEN

4 MEI - BERLIJNPLEIN

MAAK NADER KENNIS MET:

PAULIEN KAMPHUIS - SLAA
sinds januari 2020 dirigent van HOV-G

#TAPTOETHUIS

Waar en in welk gezin ben je geboren?
Ik ben geboren in Enschede, maar al na 3
weken verhuisd naar Engeland voor het werk
van mijn vader. Hier herinner ik me eigenlijk
weinig van, want twee jaar later
zijn we verhuisd naar Eindhoven. Daar heb
ik samen met mijn ouders, broer, zus en
jongere broertje gewoond, totdat ik ging
studeren.
Waar woon je nu en met wie?
Nu woon ik in Utrecht met mijn lieve man
Lennart en zoontje Tobias.
Wat is je lievelingseten?
Wat een lastige vraag. Gerookte zalm vind ik ontzettend lekker, maar dat is niet echt een
gerecht. Dan ga ik toch voor pasta met rode saus denk ik.
Welke hobby’s heb je (naast muziek maken)?
Naast muziek maken ben ik regelmatig op het voetbalveld te vinden. Verder vind ik het
leuk om met vrienden en familie af te spreken.
Hoe ziet je ideale vakantie eruit?
Mijn ideale vakantie heeft van alles wat: cultuur, een stad of dorp en een strand/water
om te relaxen en te zwemmen. Ik ben niet zo goed in de hele vakantie op mijn
handdoekje liggen, maar hou van wat afwisseling en het ontdekken van andere
culturen.
Welk boek raad je anderen aan om te lezen?
Ik moet eerlijk bekennen dat ik totaal geen lezer ben en waarschijnlijk 1 boek per jaar
lees (tijdens de vakantie). Dan vind ik het interessant iets te lezen over de
geschiedenis van een land (in verhaalvorm). Vorig jaar heb ik bijvoorbeeld Ali & Nino
gelezen van Kurban Said. Een liefdesverhaal over de geschiedenis en verschillen tussen
Azerbeidzjan en Georgië.
Welke film kijk je graag?
Weer zo'n lastige vraag. Ik heb niet echt een bepaald genre, het is meer afhankelijk van
mijn stemming. Zo kan ik genieten van musicalfilms, maar ook van een actiefilm of
romantische comedy op z'n tijd. Whiplash maakte destijds veel indruk op mij, een film
over een drummer.
Wat is je lievelingsmuziek?
Eigenlijk ben ik muziekdocent geworden, omdat ik (bijna) alle stijlen waardeer.
Hardcore is alleen niet zo mijn genre.
Klik hier om het hele interview met Paulien te lezen

ONLINE REPETITIE &
!
QUIZ
HOV-B
Op vrijdag 1 mei was de eerste
online repetitie van HOV-B. Terwijl
iedereen elkaar op het scherm zag,
dirigeerde Erik de stukken met een
opname die de muzikanten thuis
hoorden. Daar speelden zij hun
eigen partij mee. Ondanks dat ze
elkaar niet hoorden, gaf dat toch
een beetje het 'repetitiegevoel'.
Erna was er een leuke Kahoot! quiz
waar de kennis van de muziektheorie, het repertoire en weetjes
over het orkest werden getest. De
week ervoor won Mart, deze keer
veroverde Hedwich de eerste plek.

