
Beste leden van HOV,

De Corona-pauze duurt langer dan

ons lief is. Wat kijken we er naar uit

om weer ‘gewoon’ samen muziek te

kunnen maken. Lekker op woensdag

of vrijdag je instrument pakken, naar

de repetitie gaan, praatje maken met

je muziekvrienden en even de sores

van de dag vergeten. Hoe fijn is dat?

Even terug naar de realiteit: we zitten

in ‘lock down’ en de avonden thuis

zijn lang. Lekker veel tijd om te

oefenen en embouchure op te

bouwen; maar gezien de situatie

ontbreekt daar ook nog wel eens de

motivatie voor. 

Speciaal voor deze periode zonder de

bekende HOV-gezelligheid hebben

we deze ‘Lock-Down Breinbreker’

gemaakt.

Kom je er alleen niet uit, vraag dan

hulp van je omgeving of je mede

muzikanten. Stuur je antwoord naar

secretaris@harmonieorkestvleuten.nl

en wie weet win je een leuke prijs!

Heel veel puzzel plezier & stay safe!

HOV IS 'ON' 

Weer moeten stoppen met samen

muziek maken en erna opnieuw een

verlenging van de lockdown, dat 

hakte er eerlijk gezegd wel even in. 

We waren er als club een tijdje stil van, 

maar... 

we zijn er 

nog/weer!

klik hier

We missen het 'live' bij elkaar komen

natuurlijk heel erg, maar hopen op

deze manier toch de verbinding te

houden die HOV zo'n sterke en fijne

vereniging maakt. Zo houden we het

vast samen vol tot er weer meer mag. 

In deze nieuwsbrief laten we je zien

wat er allemaal nog wél gebeurt

binnen de club; van avondklok koffie

meetings op woensdag om 21 uur tot

bingo challenges. Verder tips voor de

vakantie en een heuse breinbreker. 
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Ondanks dat de CultuurCampus dicht

is en we geen repetities of optredens

hebben, proberen we in alle orkesten

wel met elkaar in contact te blijven en

met muziek bezig te zijn. 

En dat kent vele vormen; Wet February

challenge bij HOV-A, HOV-B Chingo,

soundtrack opdrachten, chill meetings

en top 5 muzieklijstjes met de jeugd

van HOV-E/D/C, de HOV-O pubquiz en

wekelijkse videobelmomenten met de

leden van HOV-G.

https://harmonieorkestvleuten.nl/wp/wp-content/uploads/2021/02/Coronapuzzel.pdf


VOORJAARSVAKANTIE TIPS

Urban mix vakantieweek: 

Leuke online en offline workshops voor

2 t/m 24 jaar 

   

Vakantie Theater; 

serie jeugdtheater voorstellingen 

voor 2 t/m 12 jaar in je huiskamer

Na dry January was het deze maand wet

February voor HOV-A: tijd om het

instrument weer nat te blazen! 

De uitdagingen bouwden met de week op.

Om niet te moeilijk te beginnen was de

eerste challenge 'pak je instrument uit'.

Dat bleek voor sommigen best lastig na

zo'n tijd, want hoe zet je een klarinet ook

alweer in elkaar? Daarna volgde rond

Valentijn toepasselijk 'Liefde & muziek' en

afgelopen week het thema 'IJsvrij &

carnaval'. Komende woensdag sluit Arjan

de challenge af met zijn grote musicquiz.

Bestellen jullie ook meer online, 

nu veel winkels gesloten zijn?

Denk dan eens aan sponsorkliks:

als je via de sponsorklik link (op de

HOV website) naar een webwinkel

gaat, ontvangt de vereniging een 

% van je bestelbedrag.

Veel winkels doen er aan mee, zoals

Bol.com, Thuisbezorgd, Coolblue,

Greetz, Mediamarkt, AliExpress etc.

Het is heel eenvoudig, het kost je

alleen een paar muisklikken en je

steunt er de club mee!

maandag 12 april 2021 - 20.00 uur 

online Algemene Leden Vergadering

De ALV stond eerder gepland op 8

maart, maar is  doorgeschoven naar

12 april en zal dit jaar online zijn.

Naast de jaarstukken zullen we dan 

- hoe lastig ook in de deze tijd - een

concept verenigingsplanning delen.

De leden ontvangen de ALV stukken

vooraf via mail. 

HOV SPONSORKLIKS
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AGENDA

klik hier

klik hier

klik hier

Herman's
 

 webinar Geschiedenis 
van de blaasmuziek 

 
 

 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3434&cn=nl&ln=nl
https://www.youtube.com/watch?v=NoMe15JiYCA
https://bredeschoolutrecht.nl/vleuterweide/activiteiten/
https://www.vakantietheater.nl/

