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NIEUWSBRIEF
HARMONIEORKEST VLEUTEN

EIND 2020
Wat waren we blij dat we - na de 2
weken van verzwaarde maatregelen vanaf 19 november weer met alle
orkesten muziek konden gaan maken.
Er werd begonnen aan kerstnummers
voor All you need is Music. Wel in
aangepaste bezetting, want bij het
grotere HOV-A- en -B kwamen weer
2 groepen en nog niet iedereen kon
meedoen deze periode.

Maar opnieuw haalde de realiteit ons in
en moeten we de repetities nu een
paar weken staken. Jammer, maar het
is niet anders. Gelukkig hebben we de
laatste woensdag en vrijdag nog wel de
opnames kunnen doen voor kerst.
Ook bij Muziek is de Basis! - dat direct
na de vakantie van start zou gaan moet de planning worden herzien.
En muziekscholen en -docenten gaan
weer over op online les geven.

Alles stond klaar om 19 december op pad te gaan voor de All you need is Music!
tour. De clips met muziek en persoonlijke videoboodschap waren gemonteerd.
Er was een route uitgestippeld van Vleuterweide via De Meern en Leidsche Rijn
richting Vleuten en Maarssen. Alle 28 aangemelde ontvangers zouden zo verrast
worden met een optreden op groot scherm voor de deur.
En toen was daar opnieuw een lockdown. We hebben intensief contact gehad
met de gemeente, die deze actie echt ondersteunde. Maar helaas bleken de
maatregelen een live tour echt niet toe te staan. Gelukkig hadden we alle
opnames al eerder gemaakt en konden we makkelijk overstappen op plan B:
een digitale kerstgroet. Want juist nu kunnen velen een muzikaal lichtpuntje
wel gebruiken. De clips van alle 7 orkesten vind je op het HOV youtube kanaal.

En zo zijn we al aanpassend en
omdenkend aanbeland bij het eind van
dit jaar, dat zo anders liep dan vooraf
gedacht. Een periode ook bij uitstek
om te reflecteren en dankbaar te zijn.
En dat doen we dan ook in deze laatste
nieuwsbrief van 2020: we bedanken
alle leden, dirigenten en vrijwilligers en
blikken terug op een jaar waarin veel
niet kon, maar waarin we bij HOV toch
ook samen mooie (muziek) momenten
hebben gedeeld. Tot in 2021!

Op 7 december was het de Dag van de
Vrijwilliger. HOV bedankt alle mensen
die zich vrijwillig inzetten voor de club.
Zonder hen kan een vereniging als HOV
niet bestaan, We zijn echt superblij
met jullie!

Met dank aan Rijn IJssel, HollandStream, Cultuur19 en HOV-vrijwilligers.

Met een kofferbak
vol ging de LDC 12
december op pad
om een lekker
kerstbrood te
overhandigen aan
mensen die in het
afgelopen jaar veel
voor de vereniging
hebben gedaan.
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Christiaan hield 16 december een
leuke online kerstbingo voor de
jeugd. Thomas en Tomas hadden als
eerste bingo bij het raden/afstrepen.
van de kerstliedjes. Gefeliciteerd.

GOOGLE MEET HOV-G

1,5 meter
kerstpakket
van alle leden
voor HOV dirigenten

Omdat de lockdown zo'n abrupt
einde aan de repetities maakte en
ze het jaar nog even samen wilden
afsluiten, hield HOV-G vrijdag 18
december een digitale groepsbijeenkomst. Whatsapp videobellen
1-op-1 zijn ze inmiddels gewend als
ze niet mogen repeteren, maar met
de hele groep afspreken was nieuw.
Het was wat chaotisch, maar zeker
gezellig. Zelfs samen nog wat
kerstliedjes gespeeld. Leuk was dat
Paulien 'live' haar kerstpakket kreeg
van Manon die bij haar aanbelde.

weer geweldig geregeld
door
de LDC!

BERICHT VAN HET BESTUUR
Dit keer een videoboodschap van
voorzitter Robert.....

....en het jaaroverzicht van
HOV in 2020

Het jaarlijkse kerstconcert van
Nieuwe Vaart leerlingen was dit jaar
ook online (met veel HOV-leden) .

klik hier
klik hier
klik hier

Tip: begin 2021 start de theoriecursus
HaFaBra weer. Informatie en
opgeven kan via de docenten.

