
ALL YOU NEED... 

IS MUSIC!
 

Helaas moeten we het als 

muzikanten toch nog een tijdje

zonder gezamenlijk musiceren doen.

Met de vorige week verzwaarde

maatregelen, mogen we in ieder geval

t/m 18 november niet bij elkaar komen

en repeteren. Erna hopen we bij HOV

voorzichtig weer te kunnen starten.   

Al jaren is All you need is Music ook het thema van een 

mooie HOV-traditie: rond kerst spelen diverse ensembles  

van de jeugdorkesten kerstliedjes op verzoek en op locatie. 

We hebben er al veel mensen blij mee kunnen maken. 

Ook dit jaar willen we de muziek graag weer thuis 

brengen met kerst. Juist nu! Op bezoek kunnen we alleen 

niet, daarom gaan we digitaal. Zo gaan we weer mensen 

 verrassen met onze muziek: om ze een hart onder de riem 

te steken in moeilijke tijden, omdat ze het verdienen of om

ze gewoon te trakteren op een onverwacht muziekmoment.

We filmen de liedjes - met soms een videoboodschap -

tijdens onze repetities. En, omdat we bij heel HOV niet

alleen het repeteren missen, maar ook een doel waar we

naar toe werken (namelijk een optreden voor publiek) is het

idee dat we met ensembles vanuit alle orkesten hieraan

meedoen. Want hoe leuk is het om niet alleen samen

muziek te maken, maar ook anderen te laten meegenieten? 

Meer informatie volgt via de orkesten. 

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

In de peiling onder de leden van HOV-

A/B/O en G zegt een deel tot het einde

van de gedeeltelijke lockdown liever

nog niet te repeteren. Een ander deel

zou indien mogelijk graag in ensembles

of tot max 30p muziek willen maken. 

Het voornemen is dan ook om - als dat

weer is toegestaan, wellicht vanaf 19

november - de repetities met een

aangepaste kleinere bezetting te

hervatten voor de leden die dit als

voorkeur hebben aangegeven. 

Voor jeugd geldt een uitzondering op

de maximale groepsgrootte. Daarom

heeft het bestuur besloten dat HOV-

E/D/C op woensdag nog wel kan blijven

repeteren. Het HOV-C kamp/

repetitiedag gaat echter niet door.. 

De muziekdocenten informeren zelf de

leerlingen over eventuele gevolgen die

er zijn voor hun muzieklessen. 

De start van een nieuwe editie van

Muziek is de Basis! is even uitgesteld. 
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