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NIEUWSBRIEF
HARMONIEORKEST VLEUTEN

GOED NIEUWS!
Er is - onder bepaalde voorwaarden toestemming om als blazers weer
samen te musiceren!
We hopen dan ook snel weer te
starten in de Cultuurcampus. Dit zal er
anders uitzien dan we gewend zijn:
met maximaal 30 personen,
voldoende afstand (2 meter) en extra
hygiënemaatregelen.

Wat dat precies betekent voor de
diverse orkesten, hoor je binnenkort.
Let dus op je mailbox voor verdere
informatie en instructie, zodat we
samen kunnen zorgen voor een veilige
herstart van onze activiteiten.

Verder ontvingen 16 mensen als
verrassing een persoonlijke
muziekvideo van HOV-leden. Bedankt
daarvoor. En nog meer goed nieuws,
want er zijn geslaagden voor zowel
school- als muziekexamens.

HOV-A heeft ondertussen al een klein
voorproefje gehad, met een geslaagd
samenspelmoment in Vleuten.
Woensdag 3 juni werd buiten aan een
speciaal project gewerkt. Het resultaat
zien jullie binnenkort.

En dan de primeur van de online versie
van 'Funk Attack' door HOV-B. Erik,
Barbara en Rogier hebben er hard aan
gewerkt; het resultaat is top!
Tip: klik op de linkjes voor geluid.

OPNAMES
FILMPROJECT HOV-A
klik hier

ONLINE FUNK ATTACK VAN HOV-B!
(MET DANK AAN ERIK, BARBARA, ROGIER EN ORKEST)

MUZIKANTEN & FANS WAARDEREN
PERSOONLIJKE MUZIEK VIDEO
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MEER MONDKAPJES...

...VOOR DIRIGENTEN

klik hier

SERENADE VOOR
'ABRAHAM' FRED
MAAK NADER KENNIS MET:

GEFELICITEERD!

ERIK ROZENDOM
sinds september 2019 dirigent van HOV-B
Waar en in welk gezin ben je geboren?
Ik ben geboren in Rijssen (Twente), daar
ben ik op gegroeid als oudste in een
streng christelijk maar heel warm en
hecht gezin, waar vanaf mijn tienerjaren
de strenge touwtjes (we hadden zelfs
geen tv in huis tot mijn 16e) een beetje
gevierd werden, maar het geloof altijd
een grote rol heeft gespeeld. Naast mij
hebben m’n ouders nog 8 kinderen
gekregen, 4 jongens en 4 meisjes.
Inmiddels zijn de meesten getrouwd en
kunnen mijn ouders al genieten van 12
kleinkinderen, waarbij er elk jaar wel 1 of
meerdere bijkomen.
Waar woon je nu en met wie?
Ik woon heerlijk in het kleine Brabantse dorpje Hooge Zwaluwe. Samen met mijn
vriendin Anne, dochter Wende en de kat Bennie genieten wij elke dag van onze mooie
plek en enorme tuin.
Wat is je lievelingseten?
Ik ben een alleseter, maar hou zelf wel heel erg van gerechten met rijst, zoals curry of
nasi.
Welke hobby’s heb je (naast muziek maken)?
M'n hele leven is een hobby, ik doe het meeste met veel plezier, maar fietsen is toch
wel een hele leuke fijne hobby voor mij. Dat kan op verschillende manieren, op de
racefiets lekker doortrappen of met de vakantiefiets en tent er een paar weken op uit
trekken.
Hoe ziet je ideale vakantie eruit?
Mijn ideale vakantie is de fietsvakantie, waarbij je met bepakking en bezakking op de
fiets een paar weken onderweg bent en van alles meemaakt en vooral heel veel ziet.
De laatste grote rit is alweer 5 jaar geleden, toen zijn Anne en ik in 3 weken tijd vanuit
Nederland helemaal naar Oostenrijk en Zwitserland gefietst en weer terug. Dit jaar
gaan we het proberen met Wende erbij, die dan in een speciale fietskar heerlijk kan
zitten.
Welke film kijk je graag?
Toevallig zijn Anne en ik nu elke avond een film aan het kijken.. en dat zijn vooral 'Star
Wars' films. Goeie actiefilms hou ik ook van. Verder kijken we vaak een serie op Netflix.
Klik hier om het hele interview met Erik te lezen.

We feliciteren alle geslaagde HOVleden van harte met het behalen
van hun diploma. In een vreemde
tijd, maar daarom niet minder
feestelijk. We zijn trots op jullie!

MUZIEKEXAMENS
Op 6 juni waren de eerste
uitgestelde HaFaBra praktijkexamens op de Nieuwe Vaart De
overige parktijk/theorie-examens
volgen nog. Er zijn 9 HOV-leden
geslaagd: proficiat!
Dwarsfluit: An Borghuis (A), Jasmijn
van Diepeningen (A) Quinthsia van
Bunnik (B), Tinnam Tsoi (A),
Willemien Verjans (B)
Klarinet: Diane Kemperman (B),
Imke Hoevenaars (B), Nienke Bakker
(A)
Altsaxofoon: Milou Schrap (B)
Met dank aan docenten Catherine,
Liduin, Nicole en Miriam die de
leerlingen in deze lastige tijd goed
hebben voorbereid waardoor er
mooie cijfers zijn behaald.

