
WEER OPTREDEN

Alle orkesten van HOV zijn flink aan

het repeteren, want de eerste live

optredens komen er weer aan! 

De bloaskapel had zaterdag 12

september de primeur bij de viering

van 550 jaar Broederschap Vleuten. Zij

speelden, onder leiding van Arjan, het

speciaal door Ivo Kouwenhoven

geschreven Broederschapslied.
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Het luchtbehandelingssysteem in de 

 campus blaast veel verse lucht in. Dat

is goed voor de ventilatie, maar het kan

daardoor koud aanvoelen. Houd daar

rekening mee qua kleding.  

In Klankwijzer magazine deze maand

een interview met Jooske en een

artikel over ons G-orkest!

En: houd zondag 18 oktober vrij, want

het wordt een echte HOV-dag met

maar liefst 3 orkesten die optreden!

BLOASKAPEL VLEUTEN SPEELT SPECIAAL

BROEDERSCHAPSLIED BIJ 550-JARIG BESTAAN

MELODIETJE IN 

LRF LIVESCHOW

klik hier

HOV-E en -O hadden het weekend

ervoor een online optreden. Voor wie

het heeft gemist: kijk terug via de link

voor een voorproefje van 'Melodietje'.

Hopelijk kan deze voorstelling snel

voor publiek worden uitgevoerd.

Inmiddels is het projectorkest van

Muziek is de Basis! gestart. Ook HOV-D

en de schoolgroepen bereiden de

projectafsluiting op 15 oktober voor.

Het wordt weer een spetterend

eindoptreden in Pathe Leidsche Rijn.

klik hier

klik hier
klik hier

KLANKWIJZER: 

JONG TALENT JOOSKE

Vanaf nu mag jeugd tot 18 jaar weer

blazen zonder 1.5m afstand. Dat betekent

dat HOV-C/D/E weer dichter bij elkaar

mag zitten. Voor de overige orkesten

blijft de afstand wel gelden.

Ook hoeven we geen handschoenen

meer te dragen bij het op/afbouwen en

schoonmaken. Wel moet iedereen die

hierbij of bij de drankjes helpt, vooraf

zijn/haar handen ontsmetten.

En natuurlijk moeten we blijven letten

op de 1.5m, ook voor en na de repetities!

(bij de pauze, in de foyer, bij opruimen)

UPDATE PROTOCOL

15 SEPTEMBER

KLANKWIJZER: BLIJE

GEZICHTEN IN G-ORKEST

klik hier

klik hier

https://www.klankwijzer.nl/nieuws/artikel/voorkom-lokale-bezuinigingen-op-culturele-voorzieningen/40b809ba21f1
https://broederschapvleuten.nl/
https://www.leidscherijnfestival.nl/terugkijken/
https://harmonieorkestvleuten.nl/wp/wp-content/uploads/2020/09/Jooske-Klankwijzer.pdf
https://youtu.be/AHXhqXeF34E
https://harmonieorkestvleuten.nl/wp/wp-content/uploads/2020/09/G-orkest-Klankwijzer.pdf
https://harmonieorkestvleuten.nl/protocol-harmonie-orkest-vleuten/


Aan het einde van de middag ontmoeten HOV-E en HOV-G elkaar voor een

gezamenlijk optreden. Voor het G-orkest wordt dit het eerste optreden, nadat ze

precies een jaar geleden van start zijn gegaan. Helemaal leuk is dat de twee orkesten

ook samen een paar stukken zullen uitvoeren! 

En wie weet mag het publiek ook wel meedoen... 

Meer informatie over 18 oktober volgt later. 

MUZIKALE ONTMOETING HOV-E & HOV-G 

21 t/m 26 september: collecte

HandicapNL  - Vleuten

4 oktober: repetitiedag HOV-A

10+11 oktober: kampweekend HOV-D

15 oktober: eindoptreden Muziek is

de Basis! met projectorkest & HOV-D

18 oktober: Culturele zondag

- koffieconcert HOV-A (ochtend)

- concert HOV-E + HOV-G (middag) 

Handicap NL ondersteunt

organisaties en projecten die

mensen met een beperking helpen

het heft in eigen hand te nemen. Zo

ontving HOV een bijdrage voor de

oprichting van het G-orkest. Nu

helpen wij hen graag door in

Vleuten te collecteren. 

Aanmelden kan nog: het kost niet

veel tijd, kan contactloos en je

draagt bij aan dit mooie doel.

Of doe een 

gift via de 

QR-code: 

H O V  B I J  C U L T U R E L E  Z O N D A G  L E I D S C H E  R I J N

1 8  O K T O B E R  2 0 2 0  -  W E L K O M  T H U I S  

COLLECTEWEEK

HANDICAP NL
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AGENDA

Blij kunnen we melden dat er best wat leden en hun familie

hebben gereageerd op onze oproep voor HOV-vrijwilligers.

Daardoor kleuren een aantal rode bolletjes inmiddels groen. 

Maar, we zoeken nog meer mensen. Aanmelden kan nog

steeds.   

Wil je weten meer weten over hoe jij kan helpen of heb je

andere vragen hierover, spreek dan een bestuurslid aan of stuur

een mail dan lichten we het graag verder toe.  
lees meer....

 28 NIEUWE MUZIKANTEN VORMEN MET DIRIGENT
BERT GROOTHEDDE HET MIDB PROJECTORKEST!

Vooraankondiging

HOV-A opent 's ochtends in de binnentuin van het Amadeus Lyceum. Het publiek

wordt onder het genot van een eigen meegebracht kopje koffie meegevoerd naar

mediterraanse sferen. Hoogtepunt is het dubbelconcert voor marimba en vibrafoon

van Olaf en Sonja, met begeleiding van (klein) orkest.  

BRING YOUR OWN COFFEE CONCERT HOV-A 

CONTACTPERSOON
JEUGDZAKEN: APHRA

Aphra neemt 

de rol van 

Lysbeth 

over als 

bestuurslid 

voor 

Jeugdzaken

https://handicap.nl/
https://www.culturelezondagen.nl/zondag/2020/culturele-zondag-welkom-thuis
https://harmonieorkestvleuten.nl/voorlopig-programma-2020/

