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NIEUWSBRIEF
HARMONIEORKEST VLEUTEN

STAP TERUG
Helaas hebben we opnieuw te maken
met een lockdown en hebben we ook
de HOV repetities en activiteiten weer
(gedeeltelijk) moeten stoppen.
In een brief namens het bestuur die
jullie via mail hebben gekregen, heeft
voorzitter Robert nadere toelichting
gegeven op de afweging hierbij.

Voorlopig repeteren de jeugdorkesten
(HOV-E/D/C) + HOV-G in principe door.
HOV-A, HOV-B en HOV-O houden deze
periode even pauze. Afhankelijk van de
ontwikkelingen, de geldende
maatregelen en de uitkomst van een
peiling onder de orkestleden, wordt
binnenkort besloten over het vervolg,
Tot die tijd moet een deel van de
vereniging het spijtig genoeg dus
(weer) even doen met alleen thuis
muziek maken.

Projectafsluiting
klik hier

Helaas is inmiddels ook een tweetal
leden positief getetst op Covid-19. Wij
wensen hen veel beterschap toe!
Toch ook nog goed nieuws te melden,
want een aantal activiteiten kon
afgelopen tijd in aangepaste vorm
gelukkig nog wel doorgaan: HOV-D is
op kamp geweest, de eindvoorstelling
van Muziek is de Basis! is gefilmd en er
was een livestream van het CZ concert
van HOV-E & HOV-G op 18 oktober.
Tip: klik op de linkjes voor de video's

LDC KAARTJE HOV-A

video HOV-D voor projectorkest
klik hier

De film van MidB! werd gemaakt
door MBO studenten Licht, Beeld &
Geluid van RijnIJssel, samen met
Mathieu van ProductIT.
Veel dank daarvoor!
ook aan Cultuur19 voor jullie
digitale podium via youtube

25/10: ONLINE FILM VAN EINDOPTREDEN
MUZIEK IS DE BASIS! 2019/2020
MET PROJECTORKEST, HOV-D EN DE BASISSCHOLEN
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10/10 EN 11/10: SUPERLEUK HOV-D KAMP IN AMERONGEN. THEMA: HOLLYWOOD

klik hier

FOTOGRAAF

klik hier

Het is je vast wel eens opgevallen dat
wij als HOV altijd prachtige foto's
hebben van onze optredens. Dat is
het werk van huisfotograaf Ger
Wijtsma. Ger is bijna altijd aanwezig
bij onze activiteiten en schiet daar
prachtige plaatjes van. Deze foto's
zijn te bewonderen op zijn fotoserver
via www.phototec.nl

Ook afgelopen weken was Ger bij
de opnames van MidB! en de
livestream voor Culturele Zondag.
Ger, hartelijk dank weer!

AGENDA
21 + 22 november:
HOV-C kamp Amerongen
onder voorbehoud

18/10: LIVESTREAM HOV-E & HOV-G OPTREDEN
MET DANK AAN CULTURELE ZONDAG EN CULTUUR19

Verder is de agenda helaas voorlopig
leeg

