
POSITIEF ADVIES

CULTUURNOTA

NIEUWSBRIEF
HARMON I E O R K E S T  V L E U T E N

 En heel goed nieuws over onze

aanvraag voor de Cultuurnota: er is

positief advies uitgebracht!

 

Lees verder het interview met Arjan.

 

En na de silent disco premiere

woensdag mag nu iedereen de HOV-A

film bekijken. Geniet van dit speciale

project. Met dank aan alle makers en

spelers voor een prachtig resultaat!

 
Tip: klik op de linkjes voor geluid.

HOV IS TERUG!

Vorige week zijn we weer gestart met

de repetities in de CultuurCampus.

Wel wat onwennig na zo'n lange tijd

en  door de afstand en andere

maatregelen. Maar.....  geweldig om

weer als orkest samen te spelen en

elkaar weer te zien! 

(Ook al was het bij HOV-A en -B dan 

in twee verschillende groepen). 

 

 

 

Het ging ook goed. Leden volgden het

protocol, het rooster werkte volgens

plan, maar vooral: we hebben lekker

gespeeld en de dirigenten waren

tevreden. Complimenten hiervoor!

 

Nu alleen HOV-G nog. Zij repeteren nog

niet, maar ook daarmee hopen we snel

weer te kunnen beginnen.

 

Als afsluiting van de online periode

hield Christiaan nog een leuke Zoom

bingo. Dit was weer geslaagd.
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HOV-A IN CORONATIJD

ZORGT VOOR MUZIEK IN VLEUTEN

BINGO MET HOV-E,-D & -C

WINNAARS: 1. XINYAN, 2. NIENKE,  3. TINNAM

klik hier

Afgelopen 4 jaar heeft HOV voor het

eerst een meerjarige Cultuur-nota

subsidie ontvangen van de

gemeente Utrecht. Dat is uniek voor  

een amateurvereniging.

 

In januari hebben we opnieuw een

aanvraag ingediend samen met het

HOV meerjaren beleidsplan. Dit

plan is inmiddels door de

adviescommissie beoordeeld. Het

advies is bepalend voor het al dan

niet in aanmerking komen voor

subsidie in de periode 2021-2024. 

 

Begin juni kregen we het goede

nieuws: “De commissie oordeelt

positief over de artistieke kwaliteit

van HOV. De organisatie vaart een

heldere artistieke koers, draagt die

overtuigend uit en vervult binnen

de HaFaBra een voortrekkersrol op

het gebied van talentontwikkeling.

De commissie waardeert de

ambitieuze plannen en heeft

vertrouwen in de financiering.”

Conclusie: Subsidiabel.

 

Daarmee lijkt het er op - alles is pas

echt definitief na besluit door de

gemeenteraad - dat we er t.o.v.

voorgaande periode fors op vooruit

gaan! Dit is voor de vereniging heel

goed nieuws, de komende 4 jaar

kan het HOV dan weer rekenen op

een substantiële bijdrage vanuit het

gemeentelijke cultuurpotje.

https://youtu.be/4NkQQG66W-o


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is je lievelingseten?

Ik lust bijna alles, maar om toch een paar dingen te noemen, een Kogelbiefstukje of

de Pasta Pesto van Jooske zijn hier thuis favoriet.

 

Welke hobby’s heb je?

Dan ga ik het meteen weer over eten hebben, want een avondje uitgebreid uit eten,

met natuurlijk bijpassende wijntjes is een grote hobby! Verder speel ik graag klarinet

in mijn twee hobby clubs, Zapadska en Die Original Grüne Felder Musikanten.

Daarnaast volg ik redelijk fanatiek voetbal en veel andere sporten. Ik vergeet nu bijna

Squash te noemen, wat ik eigenlijk wekelijks doe, maar wat nu door de Corona

omstandigheden wel erg lang geleden is.

 

Hoe ziet je ideale vakantie eruit?

Mijn favoriete vakantieland is Italië, en dan in het bijzonder Toscane. Lekker met de

auto die kant op, in een appartement verblijven, en dan een mooie mix maken tussen

dagjes dingen doen en bekijken en lekker aan het strand vertoeven. Met, uiteraard, ’s

avonds een bezoekje aan een restaurant.

 

Welk boek raad je anderen aan om te lezen?

The Music Instinct van Philip Ball.

 

Welke film kijk je graag?

In de Corona tijd heb ik meer films gezien dan ooit tevoren, maar mijn favoriete film

heb ik jaren geleden voor het eerst gezien en is zonder twijfel The Shawshank

Redemption. Deze film, met Morgan Freeman in de hoofdrol, gaat over het leven in de

Amerikaanse Shawshankgevangenis. 

 

Klik hier om het hele interview met Arjan te lezen.

 

ARJAN GAASBEEK
 

sinds februari 2014 dirigent van HOV-A

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

Het project Muziek is de Basis! is

ook weer hervat. De opzet en

planning hebben we natuurlijk

moeten bijstellen. Zo wordt Fase 3

(het projectorkest, de afsluiting

met de scholen en het

eindoptreden) pas na de

zomervakantie gedaan. We zijn blij

dat we Fase 2 nu nog wel kunnen

afronden.  De leerlingen die op een

instrument waren begonnen,

krijgen de komende weken weer

groepslessen. Erna maken ze de

keuze of ze na de zomer verder

willen gaan bij het HOV en met

muzieklessen. 

We hopen deze MidB editie half

oktober te kunnen afsluiten met

een eindoptreden.

MUSICEREN WEERHEERLIJK, WE IN DE CAMPUS

Waar en in welk gezin ben je geboren?

Ik ben in het Betuwse Maurik geboren.

Toen ik 4 was kochten mijn ouders een

jaren 30 huis midden in het dorp. Ik ben

er als enig kind opgegroeid. In 2005

overleed mijn moeder op 50 jarige

leeftijd.

 

Waar woon je nu en met wie?

Nu woon ik nog steeds in hetzelfde huis

en hopen Jooske en ik hier na grondige

verbouwplannen samen te blijven

wonen.

MUZIEK IS

DE BASIS!

klik hier
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Bekijk hier de foto's die

Ger Wijtsma maakte

van de filmopnames bij

de Hamtoren

klik hier

https://harmonieorkestvleuten.nl/wp/wp-content/uploads/2020/06/Interview-Arjan.pdf
https://harmonieorkestvleuten.nl/wp/wp-content/uploads/2020/06/IMG_1313.mov
http://94.211.36.163/photo/#!Albums/album_484f56/album_484f562f484f56202d2d2d

