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NIEUWSBRIEF
HARMONIEORKEST VLEUTEN

VAKANTIE

Wel proberen we per orkest iets (kleins)
te doen om dit 'rare' muzikale seizoen
samen goed af te sluiten.

Het is bijna vakantie. Tijdens de
schoolvakantie (20 jul t/m 30 aug)
repeteren onze orkesten niet. Normaal
luiden we deze periode in met onze
seizoensafsluiting: lekker eten, veel
optredens en een gezellige avond.
Helaas kan dat dit jaar door de
omstandigheden niet door gaan.

Ondertussen overleggen we met de
dirigenten, concert/jeugd commissies
en bestuur over hoe we de planning
voor de komende maanden vorm
kunnen geven; wat is er wel of niet
mogelijk qua optredens en hoe gaan
we verder met repeteren? Als hier meer
over bekend is, horen jullie dat.
.

Begin juli zijn diverse maatregelen
versoepeld. Voor blaasorkesten is de
afstand verkleind naar 1,5m (i.p.v. 2m).
Het HOV protocol en repetitieschema
zijn daarop aangepast (met dank aan
Hedwich). Lees hier de update.
We zijn blij dat ook HOV-G weer is
begonnnen: we zijn nu compleet!
Lees verder o.a. een bericht van het
bestuur en de aankondiging van onze
online Campusfestival deelname.

klik hier

MAKERS IN DE SPOTLIGHTS

HOV-B REPETEERT WEER ALS HEEL ORKEST

klik hier
HOV-G REPETEERT OOK WEER! (NU NOG MET EEN
KLEIN GROEPJE, STRAKS MET MEER)

Op 5 juli zou HOV het slotoptreden van
het Campusfestival hebben verzorgd.
Dat kan niet doorgaan, maar Cultuur19
organiseert nu een online editie: een
week lang laten makers in een video hun
creatieve talent zien. Atlijd al benieuwd
geweest naar wat de CultuurCampus
nog meer in huis heeft? Volg dan de
dagelijkse premières om 19.30 uur en in
het weekend ook om 14.00 uur (via de
Cultuur19 website of youtube kanaal) .
De HOV video komt zaterdag 11 juli om
14.00 uur online. Met dank aan Matthijs
van Ganzewinkel (montage) en Anserum
-Nico + Phototec-Ger (beeld en geluid).
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LEIDSCHE RIJN FESTIVAL - LIVESHOW 6 SEPTEMBER
Ook het Leidsche Rijn festival heeft dit jaar een andere vorm. Tijdens de liveshow op 6
september worden filmpjes getoond van de optredens die waren gepland.
HOV-E & HOV-O geven daarbij een korte impressie van hun voorstelling 'Melodietje'.

klik hier
klik hier
OVERDAGORKEST
ZOEKT MUZIKANTEN
BERICHT VAN HET BESTUUR

HEEL HOV SPEELT
WEER, MAAR NU....?
Nu afgelopen week ook HOV-G weer is gestart, is de gehele vereniging weer op gang
gekomen. Dat is op zich een heel fijn idee; de muziek klinkt weer.
We houden als bestuur de bericht- en regelgeving nauwlettend in de gaten en proberen
daar zo goed mogelijk op te anticiperen. Het betekent bijvoorbeeld dat we door een
aanpassing in de KNMO protocollen die vrijdag j.l. is gecommuniceerd nu ook meedoen
in de 1,5m samenleving i.p.v. de 2m die het was (uitgezonderd de fluitisten). En daar is
vrijdagavond – dezelfde dag dus - al direct gebruik van gemaakt. Omdat per 1 juli ook de
grens van 30 personen is vervallen, betekent dit dat we met wat meer muzikanten
samen kunnen repeteren in de CultuurCampus.
Het lijkt er echter naar uit te zien dat de maatregelen waar we als vereniging op dit
moment mee geconfronteerd worden nog wel even stand zullen houden. Dat betekent
tevens dat we ons opnieuw zullen moeten beraden op bijvoorbeeld concerten. De
meeste podia zijn te klein voor de orkesten en ook het publiek moet onderling afstand
bewaren. Dat betekent bij veel zalen dat we dan maar voor een handje vol mensen
zouden kunnen spelen……

MUZIEKEXAMENS (2)
Op 28 juni mochten ook de
koperblazers examen doen. Alle HOV
kandidaten zijn geslaagd en met
mooie cijfers. Gefeliciteerd!
- Joris Hoevenaars, trompet (A)
- Okke ten Have, trompet (A)
- Luuk van 't Hoff, trompet (A)
- Anne-Ruth de Bruijne, trompet (A)
- Tijmen Dees, bariton (B)
- Jiska Mak, trombone (B)

Komende weken zullen we met vertegenwoordigers uit de diverse concert- en
activiteitencommissies gaan nadenken over oplossingen voor dit soort vraagstukken.
Repeteren is leuk, maar het is nog leuker als we daarbij met elkaar toe kunnen werken
naar een muzikaal doel. We hopen binnenkort een antwoord te hebben op de vraag hoe
de agenda er de komende maanden uit zal gaan zien. Voor de komende tijd staan er in
ieder geval twee digitale optredens op de agenda, als 'comeback' na de Coronaonderbreking.
Via deze weg wil ik iedereen - namens het bestuur - ook alvast een hele goede vakantie
toewensen. Geniet van deze lekkere tijd, maar let op en blijf gezoind!
Robert de Bruijne - voorzitter

AGENDA
Yes, die hebben we eindelijk weer!
Campusfestival online 5 t/m 12 juli
première HOV za 11 juli 14.00 uur
Leidsche Rijn Festival 6 september
liveshow met filmpje 'Melodietje'
door HOV-E en HOV-O
Zingende Beelden 16 mei 2021
HOV-B, Maximapark

HOV-A film première

Zomervakantie:
laatste repetitie woe 15 & vrij 17 juli
eerste repetitie woe 2 & vrij 4 sept

