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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de vereniging Harmonieorkest Vleuten over het verenigingsjaar 2020.
Een jaar dat velen van ons het liefst zo snel mogelijk zouden willen vergeten, maar waarvan ik vrees
dat het ons allemaal lang bij zal blijven. Het was het jaar van Corona, Covid-19, ‘de pandemie’ en de
maatregelen tegen de verspreiding van het virus waar we, toen we het jaar zo mooi begonnen met
een spetterend nieuwjaarsconcert van het HOV-A en een heel bijzonder Vriendenfestival, de impact
in het geheel niet konden overzien.
Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik op 11 maart tijdens de pauze en na afloop van de repetitie
buiten belde met de orkestmoeders van het B en ook met Erik – dirigent van het B en inwoner van
Brabant. Zij hadden het dringende advies kregen om niet te reizen om zo verdere verspreiding van
het ‘Coronavirus’ te beperken. We hebben die avond besloten de repetitie van het HOV-B te
cancelen. Niet iedereen begreep toen deze beslissing, maar nog geen 24u later werden alle
activiteiten van de vereniging stilgelegd als gevolg van formele overheidsmaatregelen. We zaten
zoals we dat nu noemen in ‘de eerste golf’.
Toen we medio juni weer heel langzamerhand konden gaan opstarten – geheel volgens Coronaprotocol – ging dat eigenlijk best heel goed. HOV toonde de veerkracht en flexibiliteit die zo
kenmerkend is voor deze club. Eigenschappen die we dit jaar vaker heel hard nodig gehad hebben.
Ondanks alle Corona-maatregelen en de beperkingen die daarbij horen, zijn er toch ook – of
misschien moet ik wel zeggen: juist – ook heel mooie dingen gebeurd die we vooral niet mogen
vergeten. Wat te denken van de leuke onlineactiviteiten voor de jeugd, de Zoom-repetities van het
HOV-B, de hele persoonlijke en muzikale belrondjes bij HOV-G, Arjans online verjaardag – ondanks de
beperkingen bleven we toch met elkaar in verbinding. Op 22 maart klonk Ode an die Freude uit
tuinen en vanaf balkons. Op Koningsdag hebben we afzonderlijk, maar toch ook wel weer ‘samen’
het Wilhelmus gespeeld en dodenherdenking was op veel plaatsen heel speciaal en indrukwekkend.
Bij deze gelegenheden speelde je vaak alleen of met huisgenoten, maar je wist dat je ergens toch ook
weer onderdeel was van een groter geheel. Muziek verbindt ook in Corona-tijd.
We hebben diverse online optredens gedaan – we waren erbij tijdens het online Campusfestival en
het Leidsche Rijn festival, het G beleefde zijn première tijdens de livestream van Culturele Zondagen
en ook Muziek is de Basis! hebben we voor een thuis aan het scherm gekluisterd publiek kunnen
afsluiten. De opnames waren voor velen toch weer een nieuwe ervaring. Dat gold ook zeker voor de
Corona-movie, die door het A is opgenomen en toch wel redelijk viral is gegaan.
Het was een bijzonder jaar. Een jaar met toch echt nog wel een aantal bijzondere momenten waar
we, als je eraan terugdenkt, toch goede herinneringen aan bewaren en waar we als club best wel
met gepaste trots op kunnen terugkijken. Daar kunt u natuurlijk in dit jaarverslag meer over lezen.
We weten inmiddels dat ook 2021 een beroerde start heeft en Corona de ziel van HOV hard raakt;
nog steeds niet samen muziek maken, geen concerten en optredens, niet de gezelligheid rondom de
repetitie, niet even dat schouderklopje of die knuffel – het werd en wordt door velen echt enorm
gemist. En toch blijf ik de hoop houden dat we komend jaar weer veel mooie momenten met elkaar
mogen gaan beleven.
Namens het bestuur,
Robert de Bruijne
Voorzitter
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De vereniging
De vereniging Harmonieorkest Vleuten werd in 1949 opgericht door een klein aantal enthousiaste
muzikanten, onder de naam Christelijke Harmonie Vleuten. In 1985 werd de huidige naam gekozen
en statutair vastgelegd. Anno 2020 bestaat de vereniging uit 7 orkesten; het A-, B-, C-, D-, E-, G- en Oorkest. De orkesten E t/m A lopen op in niveau. HOV-G, het ‘jongste’ orkest binnen de vereniging
Harmonieorkest Vleuten, is een orkest voor muzikanten van 16 jaar of ouder met een beperking, die
graag samen met anderen willen musiceren en op een podium willen staan. Het in juni 2019 gestarte
HOV-O tot slot, is ons Overdagorkest voor de ‘iets in leeftijd gevorderde muzikant’.
Vereniging Harmonieorkest Vleuten is zeer divers, zowel in het soort optredens als in de mix van
leden. De verbindende factor is het gezamenlijke doel om met ambitie en plezier muziek te maken.
De drive om verrassende en ambitieuze concerten te verzorgen wordt gecombineerd met een goede
verenigingssfeer.
Missie
Harmonieorkest Vleuten wil een muziekvereniging zijn waarbinnen de leden met ambitie en plezier
muziek kunnen maken en waarbij de muzikale ontwikkeling van zowel de individuele leden als de
orkesten hoog in het vaandel staan. Daarnaast wil de vereniging voor zowel de stadsdelen Vleuten en
Leidsche Rijn als de stad Utrecht in zijn geheel een cultureel educatieve en sociaal maatschappelijke
rol van betekenis spelen door muziek in te zetten als middel voor verbinding en verwondering.
Visie
Wij zien Harmonieorkest Vleuten als een actieve, bloeiende muziekvereniging, waarin ieder lid volop
de kans krijgt zich muzikaal te ontwikkelen. Ambitie en plezier zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar
verbonden. In een goede sfeer wordt iedereen uitgedaagd muzikaal het beste uit zichzelf te halen.
Harmonieorkest Vleuten richt zich op verschillende muziekstijlen en biedt een afwisselend
repertoire, waarbij verrassende combinaties en nieuwe werken steevast op het jaarprogramma
staan. Middels een goede balans tussen traditie, vernieuwing, (lokale) samenwerkingen, presentatie
en educatie wordt invulling gegeven aan publiekswerking en creatief vermogen. We zorgen ervoor
dat muziek voor iedereen bereikbaar is en dat naast de groeiende vaste kern van trouwe volgers er
steeds weer verbinding wordt gezocht met nieuwe publieksgroepen.
Harmonieorkest Vleuten wil maatschappelijk relevant zijn. Dit komt tot o.a. tot uiting in samenwerkingsverbanden met andere culturele en educatieve organisaties. Het doel hiervan is het creëren van
nieuwe ervaringen voor zowel orkestleden als publiek (verdieping), een verbreding van het publiek
en het stimuleren van de muzikale creativiteit bij de jeugd.
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2020 - HOV & Corona
Het verenigingsjaar 2020 is, zoals ook in de inleiding al benoemd, zwaar getekend door de
Coronapandemie en de ingestelde maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken.
Al in maart 2020 werd door de regering de eerste ‘lock down’ ingesteld en werden daarmee ook alle
verenigingsactiviteiten stilgelegd. Toen pas werd voor velen duidelijk hoe belangrijk het samen
muziek kunnen maken eigenlijk is……. Bij iedere persconferentie van de minister-president zaten
bestuursleden gespitst te luisteren naar het maatregelenpakket, om vervolgens de sites van de
rijksoverheid, de veiligheidsregio en de KNMO uit te pluizen en met de gemeente te bellen om zo
duidelijk te krijgen wat de consequenties precies zouden zijn voor het HOV.
Na enkele maanden werden de maatregelen
wat versoepeld en konden we langzamerhand
de repetities weer hervatten, waarbij het HOVcorona-protocol bepalend was voor alles.
Het bleef een hele onzekere periode waarin
maatregelen zeer frequent werden bijgesteld.
Vrijwel alle activiteiten die gepland stonden van
maart t/m de zomer zijn geheel vervallen of
deels in sterk aangepaste vorm doorgegaan.
Toen na de zomer de verenigingsactiviteiten net
weer een beetje waren opgestart en de volwassenen inmiddels gewend waren aan muziek
maken met halve orkesten (vanwege een
maximaal aantal personen dat bij elkaar mocht
komen en de 2 meter afstand die er tussen 2
muzikanten moest zitten), begonnen begin
oktober de besmettingscijfers alweer op te
lopen. Op basis van het morele appel op het
inperken van het aantal contacten en de oproep
zo veel mogelijk thuis te blijven, heeft het
bestuur besloten om niet de grenzen van de
regelgeving op te zoeken, maar te handelen
naar de intentie; hetgeen betekende dat de verenigingsactiviteiten voor volwassenen wederom
gestaakt zijn. De jeugd mocht nog wel door repeteren en de leden van het HOV-D zijn zelfs nog op
kamp geweest. Met de leden van HOV-G is altijd contact gehouden door middel van videobellen.
Omdat er nog geen formeel verbod was op samenspelen, hebben we voor de leden die dat wilden de
repetities eind november / begin december weer even hervat – mede in verband met de
voorbereidingen op All you need is Music. Gelukkig moesten we besluiten om de opnames een week
eerder te doen in verband met de beschikbaarheid van de filmcrew, want anders hadden we met
lege handen gestaan, omdat een week later Nederland – en dus ook het HOV – weer met een pakket
aangescherpte maatregelen te maken kreeg . Wederom lagen alle activiteiten en optredens stil.
Middels nieuwsbrieven en alternatieve activiteiten (veelal
online) is geprobeerd om contact te houden en de vereniging bij elkaar te houden. In muzikaal opzicht mag 2020 een
verloren jaar genoemd worden. Dit werd door voorzitter
Robert de Bruijne in zijn eindejaarstoespraak enerzijds wel
erkend, maar anderzijds ook duidelijk genuanceerd, waarbij
de hoop werd uitgesproken op een mooi en muzikaal 2021.
Harmonieorkest Vleuten
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Organisatiestructuur

Bestuur
Robert de Bruijne
Marleen Dijkhuizen
Carien Hoogstraten
Marcel van Dijk
Brigitte Oosterhout
Aphra Kooijman1

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuurslid (PR)
Algemeen bestuurslid (Vrijwilligers)
Algemeen bestuurslid (Jeugd)

In 2020 zijn er 4 reguliere fysieke bestuursvergaderingen geweest: 7 januari, 4 februari, 3 maart en 7
april. Vanaf half April zijn we overgegaan op online vergaderen, 21 april (extra), 25 mei, 8 juni, 29 juni
(extra), 20 juli, 5 oktober, 4 november en 18 november.
Buiten de reguliere vergaderingen om is er binnen bestuur veelvuldig ad hoc overleg geweest.
Bijzonder afscheid
Na een periode van 22 jaar heeft Lysbeth v/d Berg haar
bestuurslidmaatschap beëindigd. Ze had haar vertrek vooraf
aangekondigd, zodat binnen de vereniging gezocht kon worden
naar anderen die de veelheid van taken die Lysbeth in de loop
der jaren had opgepakt konden overnemen.
Vanwege de enorme verdiensten voor de vereniging, in het
bijzonder voor alles dat met jeugd en opleidingen te maken
had, werd haar op de Algemene Ledenvergadering van 9
maart het erelidmaatschap van de vereniging verleend.
Lysbeth werd ook door de leden van de jeugdorkesten in het
zonnetje gezet om haar te bedanken voor haar inzet en
betrokkenheid.

1

Aphra heeft bijna een jaar meegedraaid in het bestuur en zal zich op ALV 2021 formeel verkiesbaar stellen
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Leden
Op 31 december 2020 telde de vereniging 197 leden.
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Totaal

197

187

188

182

176

167

151

143

HOV-A
HOV-B

74
36

77
32

77
27

76
30

70
24

66
26

66
19

61
18

HOV-C
HOV-D

25
14

24
14

29
30

28
30

25
31

11
22

17
20

25
20

HOV-E
HOV-G

21
8

18
7

20
-

11
-

15
-

37
-

12
-

-

HOV-O
Leden met alleen les

14
2

9
2

0

2

5

1

13

15

1
5

1
3

2
3

2
3

3
3

1
3

1
3

1
3

Slapend lid
Ereleden

N.B. Er zijn leden die in meerdere orkesten spelen. In bovenstaande telling zijn deze leden
meegeteld in het ‘hoogst spelende’ orkest. Omvang van de orkesten zonder ‘ontdubbelen’ is
onderstaand weergegeven:
HOV-A
HOV-B
HOV-C
HOV-D
HOV-E
HOV-G
HOV-O

Harmonieorkest Vleuten
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Dirigenten
Met enige trots presenteren we het team dirigenten dat binnen de vereniging actief is om samen
met de leden invulling te geven aan de artistieke ambities van de vereniging. De juiste man of vrouw
op de juiste plek is randvoorwaardelijk voor succes en plezier. De dirigenten die actief zijn binnen de
vereniging zijn stuk voor stuk toppers in hun vak en passen uitstekend binnen de vereniging.
In 2020 was geen sprake van langdurige vervangingen of wisselingen in dirigentschap.
In 2020 bestond het HOV dirigententeam uit:
Arjan Gaasbeek
Arjan Gaasbeek (1983) begon op vierjarige leeftijd op klarinet en
kreeg les van zijn opa en later bij de opleiding van de Koninklijke
Harmonie Pieter Aafjes in Culemborg. Op jonge leeftijd soleerde hij
op verschillende concoursen, o.a. het Prinses Christina Concours.
Zijn klarinetstudie vervolgde hij bij Frans de Jong op het Fontys
Conservatorium in Tilburg en bij Céleste Zewald aan de Hogeschool
voor de Kunsten in Utrecht. In mei 2017 ronde hij zijn studie
HaFaBra-directie bij Tijmen Botma aan het Prins Claus
Conservatorium in Groningen af. Hij heeft met zijn orkesten
(Harmonie K&V uit Maurik, het Groot Orkest van Harmonie Pieter
Aafjes uit Culemborg, Harmonie Sub Umbra uit Veldhoven en
Harmonieorkest Vleuten) diverse klinkende successen behaald.
Arjan dirigeert sinds 2014 HOV-A.
Erik Rozendom
Erik Rozendom (1979) startte als 6-jarige met blokfluitles, om na
een korte tussenstap op trompet, op 9-jarige leeftijd voor de
hoorn te kiezen. Dit leidde uiteindelijk tot een studie aan het
Codarts conservatorium in Rotterdam, die hij in 2007 cum laude
afrondde. Als remplaçant speelde Erik in onder andere in het
Metropole Orkest, Marinierskapel en het Orkest van het Oosten.
Hij is zeer actief in de musical- en entertainmentwereld. Zo
speelde hij o.a. in The Wiz, Tarzan, Les Misérables en Soldaat van
Oranje. In mei 2017 sloot hij zijn studie HaFaBra-directie bij
Tijmen Botma en Klaas v/d Woude aan het Prins Claus
Conservatorium in Groningen af. Momenteel is Erik dirigent bij
Koninklijke Muziekvereniging Sempre Crescendo uit MiddelharnisSommelsdijk, Harmonie St. Caecilia uit Made en Koninklijk Erkende
Fanfare Concordia uit Hooge Zwaluwe.
Eric dirigeert sinds september 2019 HOV-B.
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- 13 -

Jaarverslag 2020

Christiaan van der Weij
Christiaan van der Weij (1985) begon als 10-jarige met saxofoonspelen en behaalde al op jonge leeftijd prijzen op verschillende
concoursen, waaronder het Internationaal Solistenconcours in
Kerkrade en het Prinses Christina Concours. Zijn bachelor Saxofoon
behaalde hij aan de HKU bij Johan van der Linden en zijn masteropleiding ronde hij af aan het conservatorium van Amsterdam bij
saxofoonvirtuoos Arno Bornkamp. In juni 2018 rondde Christiaan
aan het Amsterdams Conservatorium de opleiding ‘Docent muziek’
met als bijvak HaFaBra-directie met succes af. Christiaan musiceert
in diverse kamermuziekensembles en remplaceert bij verschillende
symfonieorkesten. Daarnaast presenteert Christiaan muziekproducties voor scholen bij de Classic Express van het Christina
Concours. Christiaan is sinds 2012 verbonden aan HOV en dirigeert
HOV-C, HOV-D en HOV-E.
Herman Wiegers
Herman Wiegers (1954) is dirigent en trompettist. Zijn muzikale
loopbaan startte bij het plaatselijk harmonieorkest. Na twee jaar les
op de muziekschool werd hij in 1972 toegelaten tot het Utrechts
Conservatorium met als hoofdvak trompet. In 1979 kreeg hij een
aanstelling als trompettist bij het toenmalig Utrechts Symfonie
Orkest. Door een fanfareorkest in het naburige dorpje Cothen kwam
Herman in augustus 1985 weer in contact met de amateurblaasmuziek. Deze hernieuwde kennismaking beviel hem zo goed, dat hij
in 1989 zijn dienstverband bij het symfonieorkest opgezegde en
sindsdien fulltime als dirigent HaFaBra-orkesten werkzaam is.
Daarnaast verzorgt hij bij enkele verenigingen de leerlingenopleiding. Herman is tevens examinator voor HaFaBra examens.
Sinds juni 2019 is Herman dirigent van HOV-O, het Overdagorkest
van Harmonieorkest Vleuten.

Paulien Kamphuis-Slaa
Paulien Kamphuis-Slaa (1992) begon op 5-jarige leeftijd met
blokfluitles, om op 7-jarige leeftijd de overstap naar accordeon en
later ook piano te maken. Ze werd toegelaten tot de opleiding
Docent Muziek op het conservatorium ArtEZ in Enschede met als
hoofdinstrument accordeon. In haar tweede jaar wisselde ze naar
hoofdinstrument piano. Tijdens haar studie heeft ze muzieklessen
gegeven en ervaring opgedaan in het werkveld van mensen met een
fysieke of verstandelijke uitdaging. Na het afronden van haar studie
is Paulien gaan werken als docent muziek in het voortgezet
onderwijs. Daarnaast volgde ze een master Muziekwetenschappen
aan de Universiteit Utrecht. Naast haar werk in het VO doet ze
diverse muziekprojecten, zoals ‘Muziek is de Basis! en sinds januari
2020 is Paulien de vaste muzikaal leider van HOV-G.
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De orkesten en ensembles
Eind 2020 telde de vereniging 7 orkesten. Daarnaast zijn enkele ensembles actief. In onderstaande is
per orkest/ensemble een korte beschrijving opgenomen. Vanwege het beperkte aantal evenementen
en optredens dat dit jaar heeft plaatsgevonden worden in dit jaarverslag niet per orkest de hoogtepunten vermeldt, maar worden deze in het volgende hoofdstuk vermeldt en toegelicht.
E-orkest
Het E-orkest is het beginnersorkest. Leden die ‘net’ gestart zijn met muzieklessen leren in dit orkest
de beginselen van het samenspelen en van het spelen o.l.v. een dirigent.
Vanuit het muziekeducatieproject ‘Muziek is de Basis!’, zijn er ieder jaar ongeveer 10-15 nieuwe
leden die, na een zestal instrumentele lessen op de muziekschool en aansluitend in het project ook al
in orkestsamenstelling te hebben gemusiceerd, instromen. Wij geven deze instromers graag de kans
om door te gaan met samen muziek maken in het E-orkest. De ervaring leert dat hier een stimulerende werking van uitgaat. Instroom in het E-orkest staat ook open voor leerlingen uit andere leerlijnen,
die hier qua niveau bij passen. De bezetting van de instrumentgroepen is onvolledig en kan van jaar
tot jaar verschillen. Dit wordt volledig bepaald door het aanbod van instromers. Het orkest laat
kinderen ervaren dat je al na een paar muzieklessen veel plezier kunt beleven aan samen musiceren!
De repetitie van 45 minuten vindt wekelijks plaats op woensdag van o.l.v. Christiaan van der Weij.
D-orkest
Leerlingen die in het D-orkest spelen, beheersen hun instrument dusdanig, dat ze op een goede
manier met elkaar kunnen samenspelen en aanwijzingen van dirigent begrijpen en kunnen opvolgen.
In de praktijk betekent dit dat leerlingen ongeveer een jaar les hebben gehad.
Het orkest bestaat uit 20 tot 35 leerlingen, met liefst een redelijke verdeling over de verschillende
instrumentgroepen. Naast het blijven enthousiasmeren en motiveren van de leden van het orkest,
wordt tijdens de repetities aandacht besteed aan: de rol van de verschillende instrumentgroepen,
muzieksoorten, alle maatsoorten, dynamiek en afwisseling in de muziek.
De repetitie van 45 minuten vindt wekelijks plaats op woensdag van o.l.v. Christiaan van der Weij.
C-orkest
Het C-orkest bestaat uit ongeveer 25 leden die het HaFaBra A-examen hebben gehaald of spelen op
een vergelijkbaar niveau. De dirigent bepaalt in overleg of iemand in het C-orkest kan gaan spelen.
Het C-orkest heeft zo veel mogelijk een echte orkestbezetting.
In het C-orkest is het nodig dat er ook thuis regelmatig wordt geoefend. De optredens duren namelijk
wat langer dan die van het D- en E-orkest en vinden plaats op andere locaties en voor ander publiek.
Het C-orkest geeft normaliter ongeveer 4 à 5 optredens per jaar. Ook neemt het orkest soms deel
aan bijvoorbeeld een jeugdfestival.
De repetitie van 60 minuten vindt wekelijks plaats op woensdag van o.l.v. Christiaan van der Weij.
B-orkest
HOV-B is met circa 40-50 muzikanten het tweede volledig bezette harmonieorkest binnen de
vereniging. Het orkest speelt op 3e tot 4e divisie-niveau en bestaat voor het grootste deel uit
jongeren – meestal nog lessende leden in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Er wordt regelmatig
deelgenomen aan een festival of concours en er worden jaarlijks diverse uitdagende optreden
gegeven. HOV-B heeft een dubbelfunctie binnen de vereniging. Enerzijds is het HOV-B een
opleidingsorkest en anderzijds is het ook een orkest waar muzikanten die niet het niveau van het
Harmonieorkest Vleuten
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HOV-A ambiëren, toch samen op een prettige en uitdagende manier muziek kunnen maken.
Als opleidingsorkest binnen de vereniging heeft het HOV-B een belangrijke functie in de ontwikkeling
van onze (jonge) leden. Dit geldt niet alleen voor hun muzikale vorming, maar ook voor hun
betrokkenheid bij de organisatie van de vereniging. Zo wordt van de muzikanten gevraagd actief deel
te nemen in commissies en te helpen bij het organiseren van eigen optredens. Het repertoire wordt
in overleg met de eigen muziekcommissie gekozen, zodat dit zo goed mogelijk aansluit bij het niveau
en de interesse. Het HOV-B is een zelfstandig en ‘volwassen’ orkest binnen de vereniging.
Vanuit het B-orkest stromen regelmatig jongeren door naar het A-orkest. Als vereniging zijn we trots
op deze goede muzikanten uit eigen kweek! De repetitie is met ingang van begin 2019 verschoven
naar de vrijdagavond om de repetitietijd voor het HOV-B uit te kunnen breiden, hetgeen passend is
bij een orkest met dit niveau. Bovendien is dit een avond waarop bijvoorbeeld huiswerk geen
belemmering hoeft te zijn om naar de repetitie te komen en bestaat de mogelijkheid voor een
gezellige ‘derde helft’ na afloop.
De repetitie van het B-orkest vindt plaats op vrijdagavond en duurt 120 minuten.
A-orkest
Het A-orkest is het vlaggenschip van Harmonieorkest Vleuten en komt sinds 2014 uit in de eerste
divisie. HOV-A is een ambitieus orkest dat op een zo hoog mogelijk niveau muziek wil maken en ook
nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat.
De afgelopen jaren is dit orkest flink gegroeid en beschikt met 74 vaste muzikanten over een
volledige harmoniebezetting. Deze groei bestaat voor een belangrijk deel eigen aanwas: jonge
muzikanten die vanuit de opleidingsorkesten doorstromen naar het A. Afhankelijk van het
instrument beschikken zij daarbij minimaal over het niveau van B+, C, of D van de HaFaBra-leerlijn.
Daarnaast is ook regelmatig sprake van ‘zij-instroom’; muzikanten die in de buurt zijn komen wonen
en op zoek gaan naar een vereniging en orkest dat past bij de manier waarop zij graag willen
musiceren. Ook van nieuwe leden van buitenaf wordt verwacht dat zij over voldoende niveau
beschikken om in het orkest in te kunnen stromen. Om toegelaten te worden tot het orkest moet
daarom eerst worden voorgespeeld bij de dirigent en de sectieleider.
Het repertoire van het A-orkest is zeer divers,evenals de optredens van dit orkest. Er worden
regelmatig concerten gegeven in samenwerking met solisten en ook internationaal zijn er al
bijzondere concerten gegeven, zoals in Praag, Berlijn en Schladming. De tweejaarlijkse PromsNacht is
inmiddels een landelijk bekend evenement dat meer dan 1000 bezoekers trekt en niet meer weg te
denken is van de sociaal culturele agenda van Vleuten.
De repetitie vindt wekelijks plaats op woensdag van 20.00 tot 22.15 uur o.l.v. Arjan Gaasbeek in De
CultuurCampus aan de Burchtpoort 5, 3452 MD in Vleuten (Vleuterweide).
O-orkest
In juni 2019 is het Overdagorkest gestart. Met de oprichting van het Overdagorkest is de
langgekoesterde wens ingevuld om naast alle jeugdorkesten van het HOV ook een orkest voor de
‘wat in leeftijd gevorderde muzikant’ op te richten. Hiermee sluit HOV aan op het streven van
Utrecht om een ‘age friendly city’ te willen zijn.
Het Overdagorkest biedt ruimte aan muzikanten uit ‘de ruime regio Utrecht’, die het leuk vinden om
met leeftijdsgenoten op ontspannen wijze mooie muziekmomenten te beleven. Hiermee willen we
de veteranen binnen de wereld van de blaasmuziek een goede maar vooral ook gezellige thuishaven
bieden. Met de leeftijden wordt soepel omgesprongen: er is geen vaste ondergrens en zeker geen
bovengrens!
Harmonieorkest Vleuten
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Het orkest wil zich graag op allerlei gelegenheden muzikaal manifesteren, maar zal niet deelnemen
aan concoursen. Van muzikanten verwachten we enige beheersing van het instrument (HaFaBra
niveau A/B). Het repertoire is gevarieerd en de leden van het orkest hebben zelf ook inbreng in de
keuze van de muziek. Mee (kunnen blijven) doen is hier belangrijker dan artistieke ambitie.
Het O orkest heeft zijn debuut gemaakt in 2020 tijdens het Vriendenfestival in februari.
De repetitie vindt wekelijks plaats op vrijdag van 16.00-17.30 uur o.l.v. Herman Wiegers
G-orkest
Muziek is voor iedereen! Daarom is Harmonieorkest Vleuten in oktober 2019 gestart met een nieuw
orkest: HOV-G. Het HOV-G is een orkest voor muzikanten van 16 jaar of ouder met een beperking. Er
zijn vrijwilligers voor begeleiding, maar er is geen mogelijkheid voor 1:1 begeleiding en de
aanwijzingen van een dirigent / orkestbegeleider moeten wel opgevolgd kunnen worden.
Qua bezetting wijkt het orkest af van de harmoniebezetting in de andere orkesten binnen het HOV.
Beschikbare instrumenten zijn keyboard, accordeon en diverse slagwerk- en percussie-instrumenten.
Om snel een beeld bij dit orkest te hebben, wordt weleens gezegd dat het HOV-G de Utrechtse
Jostiband kan worden. Natuurlijk is er naast samen muziek maken ook ruimte voor gezelligheid,
bijvoorbeeld tijdens de inloop en in de pauze. Er is nog ruimte voor nieuwe leden.

De repetities van het orkest zijn op vrijdagavond van 19.30-21.00 uur o.l.v. Paulien Kamphuis-Slaa.

Harmonieorkest Vleuten
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Bloaskapel
Naast de orkesten is er ook een Bloaskapel verbonden aan de vereniging. De kapel bestaat uit ca. 15
enthousiaste muzikanten, die feesten, partijen en evenementen in de regio muzikaal opluisteren.
De Bloaskapel beheerst een heel breed repertoire en het zijn echte sfeermakers.
Op Koningsdag is de Bloaskapel een vaste waarde ter verhoging van de feestvreugde op het Dorpsplein in Vleuten. Andere gelegenheden waar de kapel de vaste muzikale partner is, zijn:
De Haaringparty Haarzuilens, de Haarse Kermis en bij de intocht van Sinterklaas in Vleuten en Haarzuilen. Daarnaast zijn er verspreid over het jaar diverse serenades bij jubilea, trouwpartijen en
verjaardagen, etc. De laatste jaren treedt de Bloaskapel als Tirolerkapel op tijdens het Oktoberfest op
het Dorpsplein in Vleuten. Door het type evenementen waar de Bloaskapel Vleuten optreedt is het
publieksbereik vrijwel altijd groot.
Omdat in 2020 heel veel reguliere optredens
wegvielen i.v.m. het covid-19 virus, heeft de
Bloaskapel zich in april ingezet om bewoners van
verzorgingshuizen, die al tijden geen bezoekers
konden ontvangen, te verrassen met kleine
serenades. Op 15 april speelde de kapel bij
Parkhof. Dit optreden was voor de bewoners
dagen lang onderwerp van gesprek en is onder
andere door aanwezigheid van wijkwethouder
Maarten van Ooijen niet onopgemerkt gebleven.
Daarnaast heeft Bloaskapel Vleuten op 12 september opgetreden bij de viering van het 550-jarig
jubileum van De Broederschap Vleuten. Daar werd in samenwerking met een koor een speciaal voor
de Broederschap gecomponeerd werk uitgevoerd. De compositie en het lied zijn geschreven door Ivo
Kouwenhove (middels contacten van HOV tot stand gekomen). Bij dit optreden stond de kapel o.l.v.
Arjan Gaasbeek. Op 21 september was de kapel aanwezig bij de niet-opening van de Haarse Kermis.
Op de dag dat normaliter de festiviteiten rondom de jaarlijkse Haarse Kermis zouden zijn gestart, was
er een bescheiden bijeenkomst, waarbij waarnemend burgemeester Peter den Oudsten sprak en de
Bloaskapel wel aanwezig was en de kermis niet werd geopend…… Een serenade die in dit jaarverslag
niet mag ontbreken is de serenade die op 28 september door de kapel is gebracht bij Jaap Bakker ter
gelegenheid van zijn 80ste verjaardag. Jaap is erelid van HOV en mede-oprichter van de Blaoskapel.
Jaap heeft genoten van zijn verjaardagsserenade.

Harmonieorkest Vleuten
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Saxofoonkwartet ‘Hova Zembla’
Saxofoonkwartet Hova Zembla wordt alweer
ruim zes jaar gevormd door Karin van Beek,
Patrick Leliveld, Julia Moormann en Matthijs van
Ganzewinkel. Het kwartet vertegenwoordigt HOV
op evenementen, waarbij een bijdrage van een
geheel orkest niet mogelijk of niet passend is.
Hova Zembla heeft een uitgebreid repertoire en
kan daardoor gevarieerde optredens verzorgen.
Helaas bleven de activiteiten in 2020 om de
welbekende redenen beperkt tot enkele
repetities en een optreden tijdens het HOV
vriendenfestival in februari. De mooie plannen
voor enkele grotere concerten en een cd-opname
zijn in de ijskast terecht gekomen. Wel is er
nieuw repertoire aangeschaft om mee aan de
slag te gaan.
Onder voorbehoud was er in maart een optreden
gepland, maar verder staan er nog geen grote
plannen op de rit in 2021.
Klarinetensemble Brandhout
Het klarinetensemble is een ensemble dat per
optreden een wisselende samenstelling kent.
Voorafgaand aan een optreden wordt onder
klarinettisten geïnventariseerd wie er mee kan
doen en dan wordt een bij de gelegenheid
passend repertoire ingestudeerd.
Het ensemble heeft op het Vriendenfestival een
optreden verzorgd.
Optreden Brandhout Vriendenfestival 2020

Rosa Quintet
Het blaaskwintet is ontstaan vanuit een initiatief
om in ensemble vorm op het eerste Vriendenfestival te spelen.
Ook in 2020 hebben ze op het Vriendenfestival
een optreden verzorgd.

Foto Quintet Vriendenfestival 2019

Harmonieorkest Vleuten
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Activiteiten 2020
Corona en de daarmee samenhangende maatregelen zijn er de oorzaak van dat het aantal
evenementen en concerten in 2020 zeer beperkt is geweest. Als gevolg van de maatregelen zijn 18
geplande optredens vervallen en hebben we uiteindelijk 16 optredens wel door kunnen laten gaan.
Deels waren dit reeds geplande optredens. Deels zijn ook andere/nieuwe activiteiten ingelast en een
deel van de (geplande) activiteiten is online uitgevoerd.
Onderstaand een greep uit deze activiteiten die in 2020 hebben plaatsgevonden. Voor een compleet
overzicht (met daarin ook de vervallen optredens) wordt verwezen naar bijlage A.
Januari
18 januari

HOV-A

Nieuwjaarsconcert

Podium Hoge Woerd

Het jaar begon voor HOV-A met een traditioneel Nieuwjaarsconcert op 18 januari 2020. Het orkest
speelde een avondvullend programma met een uitdagende programmering, waaronder vier stukken
op eerste divisieniveau. Voor de pauze werd mooie harmoniemuziek gespeeld, o.a. Armanian Dances
door Alfred Reed, Jazz suite no.2 door Shostakovich en I shall love but thee van Jan van der Roost. Na
de pauze werd een traditioneel Nieuwjaarsprogramma verzorgd met stukken als de Tritsch-TratschPolka en de Radetzkymars (Johan Straus sr.). Het concert werd in samenwerking met sopraan
Franka van Dommelen gegeven. Als extraatje verscheen het orkest in galakleding op het podium. Het
concert vond plaats in Podium Hoge Woerd in uitverkochte zaal en was voor zowel publiek als orkest
een groot succes.

Nieuwjaarsconcert in gala door HOV-A

18 januari 2020
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Februari
16 februari

HOV-E, D, C, B, O & ensembles Vriendenfestival

CultuurCampus

Op 16 februari vond de tweede editie van het HOV-Vriendenfestival plaats. Niet alleen konden de
ruim 400 bezoekers hier genieten van muziek, hapjes en spelletjes, ze waren ook getuige van het
debuut van een nieuw orkest én de uitreiking van twee koninklijke onderscheidingen door
burgemeester Jan van Zanen.
Nadat HOV-C het festival met een flashmob in de foyer had geopend, dirigeerde voorzitter Robert de
Bruijne het publiek met een megafoon naar de binnentuin, waar het Overdagorkest klaar zat voor
hun debuutoptreden. Dit orkest voor ‘muzikanten van gevorderde leeftijd’ maakte onder leiding van
Herman Wiegers indruk met hun uitvoeringen van onder meer Crimond, een Klezmer medley en de
mars Amsterdam Harbour.
Aan het eind van het concert
kwam tot veler verrassing
burgemeester Jan van Zanen
naar voren lopen. Hij was
speciaal naar de
CultuurCampus gekomen om
twee mensen die al vele jaren
veel betekenen voor het HOV
een koninklijke
onderscheiding op te spelden.
Zowel orkestlid Jaap Bakker als
Riek Bransen-Groenewegen
werden benoemd tot lid in de
Orde van Oranje Nassau.

De rest van de middag kon het publiek genieten van optredens van de drie jeugdorkesten o.l.v
Christiaan van der Weij en verschillende ensembles. Tussendoor kon men in de foyer terecht voor
hapjes, drankjes, spelletjes en een levende grabbelton. Zelf meedoen kon tijdens de
orkestworkshops en de muzikale escape room. De middag werd afgesloten met een spectaculair
optreden van HOV-B onder leiding van Erik Rozendom.
De organisatie van de dag was als vanouds in handen van de Stichting Vrienden van Harmonieorkest
Vleuten (VHOV).

Harmonieorkest Vleuten
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Maart
22 maart

Alle leden (facultatief)

Ode an die Freude

Thuis / In de wijk

In de week voor 22 maart riep Arjan Tien, dirigent van de
Marinierskapel der Koninklijke Marine, via de KNMO alle
muzikanten van Nederland op om mee te doen aan een
bijzonder samenspeelmoment, waarvan het initiatief zijn
oorsprong had in Duitsland. Hij zou dan om 18.00 uur live
via de Facebookpagina van het KNMO het grootste orkest
van Nederland dirigeren om dan gezamenlijk, maar toch
apart, Ode an die Freude van Ludwig van Beethoven te spelen.
En zo gebeurde het dat om klokslag 18.00 uur niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland overal
Ode an die Freude te horen was. Diverse leden van HOV hebben gehoor gegeven aan dit initiatief.
Het was een bijzondere ervaring om zo op afstand door muziek met elkaar verbonden te zijn en
Nederland te laten horen dat muziek verbindt.

Ode an die Freude door leden HOV

22 maart 18u

Overal in de wijk

April
22 April

HOV-A

Grote HOV Pub Quiz

Online.

Omdat de wekelijkse repetities niet alleen een muzikaal, maar
ook zeker een sociaal doel dienen en de leden van het HOV-A
elkaar al een tijd niet meer gezien hadden, is door de LDC (Leuke
Dingetjes Commissie) een pubquiz georganiseerd.
In deze quiz werd de kennis van thema’s als HOV-geschiedenis,
kennis van gespeeld repertoire, Proms- en nog vele andere
getoetst. De vragen werden veelal ingeleid aan de hand van foto’s
en filmpjes. Het was een ouderwets gezellige HOV online-avond.
Harmonieorkest Vleuten
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29 april

Alle orkesten

#Wilhelmus2020

Thuis / In de wijk

Traditioneel speelt HOV altijd het Wilhelmus bij de opening van de festiviteiten ter gelegenheid van
Koningsdag. Dat ging in verband met de Coronamaatregelen niet door. In plaats daarvan was door
leden van het Koninklijk Concertgebouw Orkest opgeroepen om op Koningsdag om 10.00 uur
massaal het Wilhelmus te spelen: #Wilhelmus2020. Binnen HOV is dit initiatief opgepakt om er toch
ook een gezamenlijk evenement van te maken. Op 29 april klokslag 10.00 uur beleefde het Groot
HOV Zoom-orkest zijn première. Dit speciaal voor deze gelegenheid samengestelde orkest bestond
uit leden van HOV-A, -B, -C, -D, -E, -G en -O. Het geheel stond olv Christiaan van der Weij (dirigent
HOV-C, HOV-D en HOV-E). Ondanks alle beperkingen was het wel fijn om dit als vereniging met
zoveel mensen samen te kunnen doen!

#Wilhelmus2020 door groot HOV zoom-orkest olv Christiaan v/d Weij 27 april 10u Overal in de wijk
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Mei
4 mei

Diverse leden

Nationale Herdenking / #TaptoeThuis
Vleuten – Leidsche Rijn – Online – Thuis / In de wijk

In Vleuten, waar normaliter HOV-A de herdenking muzikaal omlijst en Wim Hoogstraten het signaal
Taptoe brengt, is dit jaar vooraf een film gemaakt door het Oranje Stichting Wilhelmina. De film werd
op 4 mei rond 20.00 uur online vertoont zodat de inwoners van Vleuten toch lokaal konden
herdenken. Link naar de film: https://www.facebook.com/watch/?v=244759286765530 .
Namens HOV speelde Wim ook in de film het signaal Taptoe. Op 4 mei heeft hij het signaal Taptoe
toch ook live bij het monument laten klinken.

Tijdens een sobere dodenherdenking in Leidsche Rijn, viel
dit jaar de eer te beurt aan Rein Min, trompettist in HOV-B,
om op het Berlijnplein het signaal Taptoe te blazen.
Ook hier is de herdenking vooraf opgenomen. De hele
plechtigheid is hier terug te zien op YouTube:
https://youtu.be/3GLZ-in3FjA
Naast deze herdenkingsmomenten was er het initiatief
#TaptoeThuis, waarbij muzikanten werden opgeroepen om
voor deze gelegenheid zelf om 19:58:30 het signaal Taptoe
en na de 2 minuten stilte het Wilhelmus te spelen vanuit
huis of in de tuin. Diverse leden van HOV hebben hier gehoor aan gegeven. Dit leverde hele bijzondere momenten
en complimenten van omstanders op.

20 Mei HOV-C, -D & -E

Grote Muziek Quiz

Online.
Op 20 mei had Christiaan van der Weij
voor het C-, D- en E- orkest een
muziekquiz georganiseerd, omdat de
orkest repetities alweer even stil lagen.
Het was een hele gezellige Zoommeeting met een muzikale Kahootquiz. Er waren veel kinderen uit de drie
jeugdorkesten die actief meededen en
het was leuk om elkaar via zoom te
zien en op een andere manier toch met
muziek bezig te zijn.

Harmonieorkest Vleuten
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Juni
3 Juni

HOV-A

‘Blauwe Vesten Traum’Online.

Op 17 mei 2020 verscheen er op de HOV-A facebookpagina een filmpje van een Oostenrijks orkest dat op
zeer ludieke wijze in beeld bracht hoe belangrijk en
hoe leuk samen muziek maken is en hoezeer dit
gemist wordt in Coronatijd. Een aantal leden van het
HOV-A dacht “Dit kunnen wij ook!” en ze gingen aan
de slag. Er werd via via een cameraploeg en regisseur
geregeld, een script geschreven, een buitenlocatie
geregeld, een drone ingevlogen, met de dirigent
gebeld etc. Het begin eerste deel van de film is een
soort speelfilm waarbij leden zelf een scène speelden
en deze hebben opgenomen. Hier werd vol
enthousiasme gehoor aan gegeven waardoor er voor
dit gedeelte al veel materiaal voor handen was.
Op 3 juni was het ‘draaidag’ voor de ‘Blauwe Vesten Traum’. Tijdens de concertreis naar Schladming,
waar het orkest blauwe vesten voor had laten maken, was de zeer bekende polka Böhmischer Traum
van componist Norbert Gälle een soort HOV ‘lijflied’ geworden. Met een knipoog naar de herkomst
van de originele film, met de mooie herinneringen aan een geweldige concertreis in het achterhoofd
en omdat het gewoon een vrolijke melodie is, werd besloten om als orkest dit stuk te live te spelen in
de film. De film begint met een shot op de Brink in Haarzuilens, waar twee muzikanten in lederhosen
en dirndl proosten op onze gedecoreerde leden en op de vertrekkende burgemeester. De rest van de
opnames verliepen volgens een strak gepland draaiboek op een typisch Vleutense locatie; een
weiland aan de voet van de Hamtoren. Daar verzamelde het orkest zich voor de ‘tutti’-opnames.
Voor een heel leuk en opvallend eindshot werden de auto’s opgesteld. De montage kon beginnen.

Fotocollage van de opname set voor tuti scenes van ‘Blauwe Vesten Traum’
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Op 1 juli was de première van de film en omdat de coronamaatregelen weer wat verscherpt waren,
gebeurde dit in de vorm van een ‘silent-disco’: iedereen stond buiten, had oortjes meegenomen en
kreeg tegelijk toegang tot de film op zijn/haar telefoon. De film is vervolgens redelijk viral gegaan.
Ook Klankwijzer heeft aandacht besteed aan het verschijnen van de HOV-movie. De ‘Blauwe vesten
Traum’ van HOV-A is te zien via Youtube via: https://www.youtube.com/watch?v=4NkQQG66W-o
8 Juni

HOV-B

Funk Attack Samenspeelvideo Online.

Het HOV-B heeft in de eerste lockdown de
repetities veelal online gecontinueerd. Daarbij is
onder andere gewerkt aan het stuk Funk Attack van
de componist Otto Schwartz. De muzikanten
hebben hun eigen partij thuis ingespeeld en
opgenomen, waarna dirigent Erik Rozendom alle
losse filmpjes tot een geheel heeft gemonteerd,
waardoor het lijkt alsof het orkest online
gezamenlijk het stuk speelt. De samenspeelvideo is
in juni op YouTube gelanceerd.
Juli
11 Juli

HOV-algemeen

Campusfestival

Online.

Cultuur19 organiseerde van 5 t/m 12 juli een nieuwe editie van het CampusFestival. Het festival geeft ieder jaar een podium aan de vele honderden
makers die wekelijks bij de CultuurCampus voet over de drempel zetten voor
lessen muziek, dans, theater en meer. Tijdens het festival laten deze makers
zien wat zij aan creatief talent in huis hebben. Het festival vond dit jaar in
online vorm plaats. Gedurende de festivalperiode gingen er dagelijks 1 à 2
filmpjes in première. OP 11 juli was het de beurt aan HOV.
De bijdrage bestond uit een ‘HOV-promovideo’, waarin kort een beeld van
de gehele vereniging wordt geschetst. Het filmpje is hier te zien:
https://www.youtube.com/watch?v=_tehwW-rk44
18 Juli

HOV-B & HOV-G

‘Seizoensafsluiting’

CultuurCampus

De traditionele seizoensafsluiting met alle leden van de vereniging kon als gevolg van de Corona
eveneens niet doorgaan. Om de laatste repetitie van het seizoen toch wat feestelijk te laten verlopen
is gezocht naar mogelijkheden om binnen de grenzen die het coronaprotocol voorschreef toch iets
extra’s te doen. Daarom speelden HOV-B en HOV-G tijdens de afsluitende repetitie twee nummers
samen. Wat was het voor beide orkesten een feest om samen een lekkere African Samba te spelen!
Na afloop was er voor de leden van het HOV-G nog een drankje en een klein cadeautje om
vervolgens zomervakantie te gaan vieren.
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September
6 September

HOV-O & HOV-E

Leidsche Rijn Festival

Online

Op 6 september zou het Leidsche Rijn Festival plaatsvinden, waar volgens
plan HOV-E en HOV-O samen de muzikale theatrale vertelling Ik heb een
melodietje in mijn hoofd zouden uitvoeren. Ook hier gooide Corona roet in
het eten; de voorstelling kon niet zoals gepland plaatsvinden en het gehele
Leidsche Rijn Festival is online gegaan.
De verhalende voorstelling zou gaan over een kind dat een melodietje in zijn
hoofd heeft en met behulp van een tijdmachine op bezoek gaat bij een
aantal bekende componisten om er ten slotte achter te komen dat het zijn
eigen melodietje is. Een jong talent in de dop waar we later misschien nog
wel veel meer van zullen gaan horen.
Beide orkesten hadden uitgezien naar een gezamenlijk optreden, maar door omstandigheden zijn de
muzikale bijdragen van beide orkesten afzonderlijk gefilmd, evenals het verhaal, dat is gespeeld door
Sep Oostrom, Guus Roetgerink en Christaan v/d Weij. Alle opnames zijn door Charlie Feldt tot een
geheel gemonteerd en het resultaat daarvan vormde op 6 september de online bijdrage van HOV aan
het LRF-online. De bijdrage van HOV heeft in verhouding tot andere bijdragen aan het festival veel
bezoekers getrokken. Het filmpje bekijk je hier: https://www.youtube.com/watch?v=FMC1Dp-ctg4.

Collage met beelden uit Ik heb ene melodietje in mijn hoofd, waarin HOV-E & HOV-O samen spelen in muzikale
vertelling
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Oktober
10-11 Oktober HOV-D

Muziekkamp

Amerongen

Het HOV-D gaat elk jaar een weekend op kamp. Door de coronamaatregelen was het nog even
spannend of het dit jaar ook mogelijk was. Gelukkig kon het kamp, dat dit jaar geheel in het thema
‘Film’ stond, met de nodige voorzorgsmaatregelen toch gewoon doorgaan! Gezien de
omstandigheden was het voor dirigent, begeleiders en kinderen een prettige afwisseling. Tijdens het
weekend is er veel gerepeteerd olv dirigent Christiaan van der Weij. Tussendoor waren er allerlei
activiteiten zoals sport & spel, creatieve activiteiten en een spannend avondspel. Als afsluiting is er,
in plaats van het afsluitende concertje, een door de jeugdleden zelf bedachte uitvoering op film vastgelegd.
De film is na afloop met alle deelnemers en hun ouders gedeeld om zo toch een goed
beeld te geven van de sfeer en muzikale activiteiten gedurende het kamp.

20 Oktober

HOV-E & HOV-G

Culturele Zondag LR

Live Stream

Op 20 oktober stond de wijk Leidsche Rijn centraal voor de organisatie Culturele Zondagen Utrecht.
In verband met de oplopende besmettingscijfers en de beperkingen die er nog steeds zaten op
optredens en evenementen, waren alle programma-onderdelen óf vooraf opgenomen óf werden
deze via een livestream online gepresenteerd. Zo ook het duo-concert van HOV-E en HOV-G dat die
middag live vanuit de CultuurCampus werd gestreamd. Voor veel jeugdleden van HOV-E best een
beetje spannend, omdat het hun eerste concertoptreden was en datzelfde gold ook voor de leden
van HOV-G, want dit CZ@Home optreden was het debuutoptreden van dit orkest! Spannend en leuk
tegelijk! Maar wat waren ze trots en wat genoten ze van dit optreden. De jeugdige leden van het Eorkest vonden het spannend om alle camera’s op zich gericht te hebben, maar zodra de eerste noten
ingezet werden, zag je de gezichten ontspannen.

Concert CZ@Home LR door HOV-E & HOV-G

Harmonieorkest Vleuten
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Voor de meesten was het bijzonder om met het G-orkest op te treden. De levendigheid binnen het
G-orkest, de enthousiaste reacties van de G-orkestleden op de muziek van het E-orkest en ook het
samenspelen was erg leuk. Het programma werd aan elkaar gepraat door dirigenten Christiaan van
der Weij en Paulien Kamphuis, en presentatrice Jennifer Muntslag maakte er een echte 'tv-show’ van
met korte interviews tussendoor. Al met al een geslaagd en gezellig concert, afgesloten door
enthousiast applaus voor elkaar van beide orkesten. Het optreden, dat ondertussen ruim 220 views
heeft en daarmee het best bekeken onderdeel is van CZ@Home LR, is op YouTube te bekijken en te
beluisteren via: https://www.youtube.com/watch?v=9xlR6wFfwD4.
25 Oktober

HOV-D, HOV-P & scholen

Eindoptreden Muziek-is-de-Basis!

Online

Op zondag 25 oktober werd het muziekeducatieproject ‘Muziek is de Basis!’ afgesloten met een
online presentatie van de eindvoorstelling.
Het project is in de herfst van 2019 gestart bij 4 basisscholen (Kees Valkenstein, Torenpleinschool,
Willibrord, Zonnewereld) in 13 schoolgroepen. Leerlingen hebben in de eerste fase van het project in
de klas basislessen muziek gekregen en kennisgemaakt met diverse instrumenten. Een deel van de
leerlingen heeft ervoor gekozen om buitenschools een instrument te leren bespelen. In deze fase
kreeg het project voor het eerst met Corona te maken. De meeste leerlingen moesten nog 1-2 lessen
volgen om het eerste deel met muzieklessen van een ‘instrumentdocent’ af te ronden, toen alles tot
stilstand kwam. De meeste docenten hebben op eigen initiatief tussentijds contact gehouden met de
leerlingen en hen online extra oefenstof gestuurd of zelfs lesgegeven. Om de leerlingen wat extra te
motiveren is besloten om 1 à 2 extra lessen te geven. Vervolgens zouden deze leerlingen in het
Projectorkest samen gaan spelen. Omdat de projectafsluiting niet door kon gaan en samenspelen
eigenlijk ook vrijwel onmogelijk was, is uiteindelijk besloten om de projectafsluiting en de orkestlessen over de zomervakantie heen te tillen.
Het was voor de vrijwilligers die het project organiseren een enorme klus om iedere keer weer
planningen aan te moeten passen, weer opnieuw met scholen en docenten in overleg te moeten,
nogmaals herziene plannen met Pathé LR te bespreken, de leerlingen betrokken te houden, etc.
Hier is onnoemelijk veel tijd en energie in gaan zitten. Als klap op de vuurpijl werd heel kort voor de
geplande projectafsluiting (begin oktober) duidelijk dat een centrale projectafsluiting in de grote zaal
van Pathé toch niet verantwoord en haalbaar was. Er is toen besloten om de afsluiting op een andere
manier in te vullen. Een cameraploeg en regisseur waren gelukkig snel gevonden. Er is voor gekozen
de afzonderlijke onderdelen op te nemen en later tot een geheel te monteren en de film op een later
moment online te streamen.
In de eindvoorstelling onderzoekt Professor Bioz (Jozian de
Bruijne) of muziek effect heeft
op het gedrag van dieren.
Daarbij wordt hij geholpen
door de schoolgroepen, die
een bij dit thema passende
muzikale act hebben bedacht
en ingestudeerd, het
projectorkest o.l.v. dirigent
Bert Groothedde en het HOV-D
onder leiding van dirigent
Christiaan van der Weij.
Harmonieorkest Vleuten
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De acts met de schoolklassen zijn opgenomen in de Fletiohal in het tijdslot dat eigenlijk gereserveerd
stond voor de ‘generale repetitie’. De beide orkesten zijn op de woensdagmiddag gefilmd. Dat was
voor de leden van de orkesten best spannend. De doorlopende verhaallijn verteld door Prof Bioz is
enkele dagen later gefilmd. Bij alle opnames is de techniek verzorgd door studenten van de MBOopleiding Licht, Beeld en Geluid van ROC RijnIJssel in samenwerking met ProduceIT.
De première was op zondagmiddag 25 oktober en de fim is inmiddels ruim 660 keer bekeken.
Benieuwd naar het eindresultaat? Kijk dan naar de Muziek is de Basis! Projectafsluiting via:
https://www.youtube.com/watch?v=X0e96mojMXM .
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December
19 December

Alle orkesten

All you need is Music

Online

De laatste jaren bracht HOV met de actie All you need is Music een muzikale kerstgroet ‘aan huis’ bij
mensen die dat verdiend hadden (bijvoorbeeld als mantelzorger of bijzondere vrijwilliger) of dat wel
konden gebruiken (bewoners van verzorgingshuis of hospice, of mensen die tegenslagen te
verwerken hebben gekregen). Als gevolg van de Coronamaatregelen konden de optredens dit keer
niet live aan huis verzorgd worden, maar daar was een alternatief voor bedacht: Er was een echte 'All
you need LED-presentatiewagen' gehuurd, waarmee we de wijk in konden trekken om zo toch een
muzikale kerstgroet bij de mensen thuis te brengen.

Een oproep om mensen aan te melden leverde heel veel reacties op. Dit was ook wel een beetje
verwacht. Mede daarom, maar ook omdat de meeste orkesten als gevolg van de coronamaatregelen
geen duidelijk korte termijn doel hadden om naartoe te werken, is besloten om alle orkesten van de
vereniging in te zetten voor deze actie. In korte tijd is het kerstrepertoire ingestudeerd en op 9 en 11
december zijn bij alle orkesten de opnames gemaakt.
Deze opnames zijn in de
montage gecombineerd
met persoonlijke videoboodschappen die vooraf door de aanmelders
waren opgenomen en
ingestuurd.
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Op het laatste moment bleek dat ook de
All-you-need-tour met de LED-bus niet kon
doorgaan i.v.m. aangescherpte lockdownmaatregelen. Intensief overleg met diverse
afdelingen binnen de gemeente Utrecht
(die zich hierbij heel begripvol en constructief opstelde) mocht niet baten. Dit was de
aanleiding om over te schakelen op ‘plan B’;
een volledig digitale variant, waarbij de
muzikale kerstgroeten per mail zijn verzonden,
zodat iedereen, in de door Corona extra
donkere dagen voor kerst, toch nog een
muzikaal lichtpuntje afgeleverd heeft
gekregen. Hoewel de beleving natuurlijk veel
minder is dan bij een live-optreden, waren de
reacties van zowel de ontvangers als de
aanmelders niet minder enthousiast. Daarmee
is het ondanks alle beperkingen toch een hele
succesvolle actie geweest.
De opgenomen filmpjes zijn in de aanloop naar
kerst ook op Facebook en Twitter gedeeld om
met de muzikale kerstgroeten een nog breder
publiek te bereiken. Zo konden (jeugd)leden dit
ook met familie en vrienden delen en is een
heel breed publiek bereikt.

Overzicht van alle kerstgroeten zoals gedeeld via Facebook en Twitter in dagen voor kerst
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Online & Contact
Als het een periode niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, is contact
houden toch wel heel belangrijk. Voor de jeugdorkesten heeft dirigent
Christiaan van der Weij diverse keren online activiteiten georganiseerd.
Samen met de orkestouders, heeft Christiaan twee keer een online bingo
georganiseerd voor het C-, D- en E-orkest, met in december een heuse
kerstmuziekbingo! Een leuke bezigheid voor de jeugdleden en een welkome
afwisseling na alle online lessen en opdrachten van school. Leuk om te
vermelden dat tijdens de kerstbingo bij Christiaan werd aangebeld om een
kerstpakket te bezorgen dat samengesteld werd door de leden.
Ook bij de overige dirigenten is een volgens de HOV-traditie een door de leden zelf samengesteld
kerstpakket bezorgd. Dit jaar waren de pakketten door de LDC verpakt in een mega-mondkap.
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Talentontwikkeling
Talentontwikkeling is een belangrijk speerpunt binnen HOV. Op diverse manieren wordt hier invulling
aan gegeven. We stimuleren leerlingen muzieklessen te (blijven) volgen en ook de bijbehorende
examens te doen. Daarnaast stimuleren we de ontwikkeling van muzikanten door hen in het orkest
uitdagend repertoire te laten spelen en regelmatig muzikanten uit eigen geledingen te vragen om
eens een solowerk te spelen. Ensemblespel wordt eveneens gestimuleerd, bijvoorbeeld door op het
Vriendenfestival een podium te bieden en door middel van een bijdrage in de vergoeding voor een
repetitor. Onderstaand een overzicht van activiteiten die gericht zijn geweest op talentontwikkeling
en verdieping van het artistieke niveau.
Muzieklessen en - examens
In 2020 volgden 88 leden actief muzieklessen. Deze leden volgen (meestal) wekelijks muzieklessen bij
een professionele muziekdocent, waarbij HOV de docenten vraagt om gebruik te maken van het
HaFaBra-raamwerkleerplan. Dat betekent dat op een gestructureerde manier alle aspecten van de
muzikale ontwikkeling worden gestimuleerd en periodiek de bijbehorende examens worden
afgelegd. Alle 17 leerlingen die in 2020 opgingen voor hun A-, B- of C-examen slaagden met mooie
cijfers.
Studiedagen en sectierepetities
Naast de lessen en de reguliere orkestrepetities wordt er tijdens sectierepetities (HOV-A en HOV-B)
en tijdens de studiedagen (HOV-A, HOV-B en HOV-C) gewerkt aan verdere muzikale ontwikkeling
(verdieping). Ook bij het muziekkamp voor HOV-D wordt er actief gewerkt aan het verbreden en
verdiepen van de muzikale ontwikkeling. Vorderingen die worden gemaakt tijdens een studiedag of
studieweekend zijn vaak groot en duidelijk waarneembaar.
In verband met het virus zijn er in 2020 echter geen studiedagen of weekenden geweest voor het
HOV-A, B- en C. Het HOV-D is wel op kamp geweest.
Solisten
Met enige regelmaat wordt in de verschillende orkesten (bewust) gekozen voor muziekstukken,
waarin sprake is van solistische passages of van een solist die door het orkest wordt begeleid.
Solisten stijgen vaak boven zichzelf uit kunnen en kunnen een geweldige muzikale prestatie
neerzetten. Hiermee vervullen ze voor met name de jongere leerlingen, maar ook voor
medemuzikanten, de functie van ‘rolmodel’. Het motiveert en stimuleert om zelf ook door te
groeien.
Afgelopen jaar waren hier veel ideeën voor, maar helaas konden die niet tot uitvoering komen
vanwege het virus. Zo had het A-orkest een solostuk voor Marimba op de planning staan. De
repetities waren al in een gevorderd stadium, maar een uitvoering is er (nog) niet van gekomen.
Samenwerkingen
Bij het aangaan van samenwerkingen (bijvoorbeeld ten behoeve van concerten/evenementen) gaat
de voorkeur uit naar een lokale samenwerking om de ontwikkeling van lokaal (jong) talent te
stimuleren. Hierbij kan worden gedacht aan instrumentalisten, maar ook aan dans, zang, acrobatiek
of andere (amateur)kunstdisciplines.
Harmonieorkest Vleuten
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Overzicht Commissies binnen HOV
Onderstaand volgt een overzicht van de verschillende commissies die actief zijn binnen de
vereniging. Deze commissies zijn ‘belast’ met de meestal praktische invulling van bepaalde
activiteiten binnen HOV. Bij een aantal commissies zijn de meest in het oog springende activiteiten
van afgelopen jaar beknopt weergegeven.
Concertcommissie HOV-A
De concertcommissie A-orkest regelt de organisatie van concerten voor het HOV-A. Dit start met een
(artistiek) format/concept en een datum om dit vervolgens praktisch en operationeel uit te werken
tot en met het optreden zelf. Voor een overzicht van de georganiseerde concerten wordt verwezen
naar de bijlage met de details van concerten en evenementen.
In 2020 bestond de concertcommissie uit: Daniel Nečas-Niessner, Joyce Meijer, Marieke Verhagen,
Marloes Hoogstraten en Reinie Nečas-Niessner.
Muziekcommissie HOV-A
De muziekcommissie zoekt passend repertoire uit voor de optredens van het HOV-A. Zij bepalen in
overleg met de dirigent welke muziek er gespeeld gaat worden en proberen daarbij oog te hebben
voor de bezetting en de wisselende persoonlijke voorkeuren van de muzikanten in het orkest.
In 2020 bestond de muziekcommissie van het A-orkest uit: Arjan Gaasbeek (dirigent), Marcel van
Dijk, Hedwich Kuipers, Suzanne van Vliet en Harmen Wijnia. Hanco Spaan was bibliothecaris.
Concertcommissie HOV-B
De concertcommissie B-orkest regelt de organisatie van concerten voor het HOV-B. Dit start met het
vaststellen van een datum en een (artistiek) format/concept om dit vervolgens praktisch en
operationeel uit te werken tot en met het optreden zelf. De commissie is in 2019 gestart en past
binnen de ontwikkeling die voor het orkest is voorzien – een volledig orkest met een volwaardig
concertprogramma. In 2020 bestond de concertcommissie uit: Dominic Tsoi, Eline Meyer, Marijke
van der Wal en de orkestouders Julia Donker en Annet van Rooijen.
Muziekcommissie HOV-B
De muziekcommissie zoekt passend repertoire uit voor de optredens van het HOV-B. Zij bepalen in
overleg met de dirigent welke muziek er gespeeld gaat worden en proberen daarbij oog te hebben
voor de bezetting en de wisselende persoonlijke voorkeuren van de muzikanten in het orkest.
De muziekcommissie va het B-orkest bestaat uit: Erik Rozendom, Eline Meyer, Julia Moormann,
Marijke van der Wal, Marjolein Bart, Olaf Weergang, Rutger Spek en Wikke Meyer.
Barcommissie
Sinds HOV zijn intrek heeft genomen in de CultuurCampus, kunnen we gebruik maken van de
keuken- en barfaciliteiten die Abrona op deze locatie heeft. HOV moet de rest echter zelf verzorgen.
De barcommissie regelt benodigde aanvullende faciliteiten, de inkoop, verkoop en de bemensing van
de bar rondom de repetities, maar in overleg met concert- en activiteitencommissies ook bij
evenementen die HOV op deze locatie organiseert. In 2020 bestond de barcommissie uit: Jan Uit den
Bosch, Jeron Ven, Fred Weergang en Carien Hoogstraten.
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Jeugdactiviteitencommissie (JAC)
De jeugdcommissie organiseert concerten en activiteiten voor het C-, D- en E-orkest. Belangrijke
uitgangspunten hierbij zijn: het stimuleren van de muzikale ontwikkeling, samen genieten van muziek
maken en het stimuleren van sociale cohesie binnen de orkesten. Voor elk orkest is een gevarieerd
programma wat afgestemd is op het niveau, de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen. Het
afgelopen jaar zijn veel activiteiten die op het programma stonden helaas niet doorgegaan als gevolg
van de coronamaatregelen. De organisatie van concerten en activiteiten wordt normaliter steeds
door enkele leden van de JAC gedaan en in overleg met dirigent en orkestouders. Bij de uitwerking
van grotere concerten of kampen, wordt ook een beroep op ouders of andere vrijwilligers gedaan.
Met wat aanpassingen zijn er verschillende activiteiten wel doorgegaan, zoals het kamp van het Dorkest. Andere activiteiten zijn vervangen door sterk aangepaste of een online variant, zoals een
gezamenlijk Wilhelmus op Koningsdag, de online trailer van Ik heb een melodietje in mijn hoofd,
het Leidsche Rijn festival, het afsluitende concert van het HOV-D kamp en All you need is music.
Verder is er door dirigent Christiaan van der Weij een aantal keer online bingo georganiseerd en
heeft hij een compilatie gemaakt van muziekstukjes die door de kinderen zelf zijn ingespeeld en
ingestuurd zijn.

Impressie JAC-activiteiten (1) Melodietje, (2) HOV-D film kamp, (3) Sintattentie, (4) Kerstbingo
De jeugdcommissie bestond in 2020 uit Gideanne Bröcheler (ouder), Marco Dijkhuizen (ouder),
Christine de Bruijne (ouder), Marieke Roetgerink (ouder), Manon Streng (ouder). Vanuit het bestuur
heeft Aphra Kooijman het stokje overgenomen van Lysbeth van den Berg. De contactpersoon vanuit
het bestuur is bij de vergaderingen aanwezig en is ook formeel contactpersoon voor de dirigent.
De commissie kent nog 2 vacatures; bij interesse svp melden via jeugd@harmonieorkestvleuten.nl
Leuke-dingetjes-commissie (LDC)
De LDC van Harmonieorkest Vleuten is een 'informele commissie' die zorgdraagt voor de gezellige
aankleding van de diverse activiteiten van de vereniging en voor leuke extra's, met een steeds
wisselende insteek. Een essentieel uitgangspunt is dat de 'leuke dingetjes' die georganiseerd worden,
spontaan zijn en niet noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de vereniging. De ‘Lief-en-Leed’
afdeling van de LDC draagt zorg voor kaartjes bij ziekte en/of kraamcadeaus bij gezinsuitbreiding van
leden.
Tot de activiteiten in 2020 behoren onder andere de organisatie van de online pub-quiz voor HOV-A,
is het voortouw genomen voor het versturen van een kaart tijdens de lockdown. Daarnaast zijn de
kerstpakketten ingezameld en gedistribueerd, hebben de dirigenten op hun verjaardag een attentie
ontvangen en heeft de commissie ervoor gezorgd dat bijzondere vrijwilligers en relaties rondom de
feestdagen een attentie hebben ontvangen.
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Kaarten zoals door LDC verzonden aan (1) leden van HOV-A en (2) relaties van HOV
De LDC werd in 2020 gevormd door: Reinie Nečas-Niessner, Eveliene Wormgoor, Hedwich Kuipers,
Inez Visser, Manon Streng, Harmen Wijnia, Marit van Gelderen, Suzanne van Vliet, Ton Boerman en
Wilma Roorda. Carien Hoogstraten mocht bij gelegenheden invallen als stagiaire.

Kledingcommissie
De kledingcommissie denkt na over de verenigingsoutfit (uniform en shirts voor de jeugd) en verzorgt
de kledingvoorschriften voor de diverse concerten van alle orkesten.
De kledingcommissie bestond in 2020 uit Lida Versluis en Marleen Dijkhuizen.
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Huisvesting
Harmonieorkest Vleuten maakt voor de reguliere repetities gebruik van de faciliteiten in de
CultuurCampus Vleuterweide. Dat het HOV voor de repetities gebruik maakt van de theaterzaal (alle
orkesten muv HOV-G) pakte in 2020 goed uit toen duidelijk werd dat ook tijdens het muziek maken
onderling afstand gehouden moest worden. Dankzij de grootte van de zaal was afstand houden
mogelijk en konden repetitie-activiteiten binnen gestelde regels worden hervat, zodra dat weer werd
toegestaan – ook toen de maximale groepsgrootte van 30 werd losgelaten.

Knipsel uit nieuwsbrief – geeft impressie van musiceren binnen de ‘1,5 m samenleving’
HOV is in 2016 gestart met een initiatief dat moet leiden tot een ‘eigen’ accommodatie. Ondanks de
verhuizing, waardoor een deel van de zaken die urgentie gaven aan de realisatie van een eigen
accommodatie minder urgent zijn geworden, is het gestelde doel in 2020 opnieuw een klein stapje
dichterbij gekomen. Voortgang is echter beperkt omdat ook op dit vlak Corona er de reden van is dat
er vanuit HOV minder aandacht aan dit onderwerp is besteed.
Redenen/aanleidingen (soms aan elkaar gerelateerd en/of elkaar versterkend) die ten grondslag
lagen aan het initiatief dat moet leiden tot een ‘eigen’ accommodatie zijn nog steeds actueel:
1.
2.
3.
4.
5.

Groei van de vereniging - beschikbare repetitieruimte & tijd eigenlijk ontoereikend
Gebrek aan flexibiliteit – geen ruimte beschikbaar i.v.m. bezettingsgraad De Campus
Starten O- & G-orkest - versterkt bovenstaande punten
Continuïteit amateurkunsteducatie borgen – huisvesting muziekschool staat onder druk
De HOV-identiteit versterken en blijvend verbinden met de omgeving

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan
van bestuurlijk overleg met diverse functionarissen binnen de gemeente Utrecht, West8
(supervisor Máxima Park) en met name met
De Vrienden van het Máxima Park. In de loop
van 2019 bleek dat De Vrienden van het
Máxima Park ook snel een alternatieve
accommodatie nodig hadden als vervanging
voor de huidige ‘Parkschuur’ aan de Alendorperweg. Eind 2019 is in de brede
programmawerkgroep een keuze gemaakt
voor een zogenaamd ‘Erf-model’.
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Dit is een inrichting met meerdere gebouwen die een verschillende functie kunnen hebben, maar
qua ‘compositie’ zich tot elkaar verhouden en samenhang uitstralen. Dit scenario kent brede
gedragenheid.
Dat bleek medio oktober ook tijdens een informele informatieavond voor bewoners uit de directe
omgeving. De ‘online bijpraat & informatie sessie’ was georganiseerd door het bestuur van De
Vrienden van het Máxima Park en namens HOV was voorzitter Robert de Bruijne aanwezig. Hij heeft
een toelichting gegeven op de HOV plannen. Deze werden met enthousiasme ontvangen.
Nu we op het punt gekomen zijn dat het plan voor de locatie door de gemeente is goedgekeurd, is
het aan HOV om actief te werken aan nadere uitwerking van de plannen en de (financiële)
haalbaarheid goed te beoordelen. Wordt vervolgd in 2021.
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PR en communicatie
Voor het eerst wordt in dit jaarverslag onderscheid gemaakt tussen interne communicatie (binnen
de vereniging) en externe communicatie (via gedrukte media, social media, pers etc).
Interne communicatie is toegevoegd vanwege het feit dat het in coronatijd wenselijk was om de
interne communicatie op een andere manier te organiseren. Tijdens een traject waarin met een
werkgroep is nagedacht over een ‘verbetertraject’ voor de gehele vereniging is dit eveneens als
aandachtspunt benoemd. Externe PR en communicatie zijn belangrijk voor bereiken van (potentieel)
publiek, maar ook voor een stukje ‘branding’ van HOV en het bereiken van andere stakeholders.
Hiervoor zijn de diverse kanalen die HOV voor de PR en communicatie gebruikt van belang.
Interne communicatie
Toen de orkesten vanwege maatregelen tegen de verspreiding
van het Coronavirus in het voorjaar ineens niet meer samen
mochten komen om muziek te maken, is snel overgestapt op het
met enige regelmaat uitbrengen van een nieuwsbrief voor alle
leden van de vereniging. Dit is door Brigitte van Oosterhout zeer
voortvarend opgepakt. In de nieuwsbrieven werd verslag gedaan
van activiteiten binnen de vereniging, van ontwikkelingen die
gerelateerd waren aan de coronamaatregelen en konden
vanwege het feit dat deze digitaal opgemaakt waren en
verspreid werden ook linkjes naar filmpjes worden opgenomen.
De eerste nieuwsbrief verscheen op 20 maart en is daarna in
2020 in totaal 14 keer uitgebracht. De nieuwsbrieven zijn ook
verstuurd naar vaste relaties van de vereniging zoals Cultuur19
en de afdeling Culturele Zaken van de gemeente Utrecht.
Pers
Harmonieorkest Vleuten is in 2020 ondanks de coronacrises toch regelmatig ‘in het nieuws’ geweest.
Minimaal maandelijks was er wel een bericht over Harmonieorkest Vleuten terug te vinden in de
regionale huis-aan-huismedia VAR Nieuwsblad en/of de Brug. En als er geen plek was in de gedrukte
editie kon Harmonieorkest Vleuten altijd rekenen op plaatsing in de (goed bezochte) online editie
van deze kranten. Harmonieorkest Vleuten wordt ook zelf benaderd voor een bijdrage. Met de
eindredactie van de regionale kranten vindt eigenlijk altijd vooraf overleg plaats over de
aankomende berichtgeving, zowel over de inhoud, de lengte als de plek in de krant. De berichten
varieerden van een vermelding in de agenda tot aan grotere en inhoudelijke artikelen. Enkele
voorbeelden van artikelen – groot en klein – zoals verschenen in 2019 staan in onderstaande collage.
Daarnaast zijn er in 2020 ook in Klankwijzer Magazine en in de Klankwijzer Nieuwsbrief enkele
artikelen verschenen over HOV. Zo heeft er in Klankwijzer Magazine een uitgebreid artikel gestaan
over het HOV-G. Het verhaal over de aanloop naar de start van dit orkest en de verrijking die het is
voor de vereniging – niet in de laatste plaats vanwege het enthousiasme van de muzikanten die er in
spelen – is als ‘best practice’ gepresenteerd om inclusiviteit in de HaFaBra sector te stimuleren.
Daarnaast is een artikel verschenen over de ervaringen die HOV heeft opgedaan met het produceren
van online producties om door het delen van deze ervaringen andere verenigingen hiermee te
helpen en te stimuleren als alternatieve presentatiewijze als live optreden even niet meer kan.
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Een impressie van artikelen die in 2020 over HOV zijn verschenen in De VAR – de lokale huis-aanhuiskrant voor Vleuten-De Meern-Leidsche Rijn en omstreken

Een greep uit de artikelen die in 2020 over HOV zijn verschenen in Klankwijzer – het landelijke
informatiemagazine voor de amateurmuzieksector

Twitter
Harmonieorkest Vleuten
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Het twitteraccount @hov_1949 is vast onderdeel geworden
van de communicatiemix van HOV. Niet alleen om twitterende
leden en fans te informeren, maar ook om andere stakeholders
van de vereniging op de hoogte te brengen van de activiteiten
en te reageren op tweets die met amateurkunst en muziek te
maken hebben. HOV heeft op Twitter 321 volgers.
In 2020 zijn 112 tweets verstuurd. Deze tweets hebben in
totaal geresulteerd in 78.423 tweetweergaven.
Een tweet van HOV krijgt dus gemiddeld ca. 700 weergaven.

Facebook
Op Facebook is Harmonieorkest Vleuten actief aanwezig. De Facebookpagina is bijzonder populair bij
leden en fans. Bij grote events van de vereniging weten ook eerdergenoemde stakeholders HOV op
Facebook te vinden – en te liken. Het aantal ‘likes’ van de pagina van HOV is verder gestegen tot 866.
De pagina kent 771 volgers. Berichten worden veelvuldig geliked, gedeeld en getagd. Het bereik
wordt daardoor ook steeds groter. Hiermee is Facebook voor HOV nog steeds een belangrijk medium
in de communicatie-strategie geworden. Voor de communicatie met de eigen leden van het A- en het
B-orkest wordt gebruik gemaakt van twee besloten groepen. Wel blijkt uit de statistieken dat dit
medium niet geschikt is om ook jongere doelgroepen te bereiken.

Instagram
HOV is sinds 2019 ook op Instagram vertegenwoordigd. Bij evenementen of
andere gebeurtenissen wordt er een post gedaan. Instagram is toegevoegd
aan de ‘media – mix’ van HOV om binding te houden met de jeugd die veelal
geen presence meer heeft op Facebook en Twitter, maar wel actief gebruik
maken van Instagram. Het aantal volgers is met circa 60 toegenomen tot 280.
Het gebruik van Insta voor HOV verdiend nog wat aandacht.
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Als gevolg van de door de Coronamaatregelen ingegeven beweging richting
online presentaties, is in de loop van het
jaar al een paar keer gesproken over een
eigen YouTube kanaal voor HOV.
Ontsluiten en streamen van online
producties zijn in het begin van het jaar
nog door andere partijen gefaciliteerd
(Produce IT, Cultuur19, Culturele Zondag).
In de voorbereiding voor All You Need is Music is een eigen YouTube-kanaal aangemaakt waarop de
gemonteerde video’s van de kerstboodschappen zijn geplaatst, zodat linkjes naar de mensen die zich
hadden aangemeld konden worden verstuurd (i.p.v. live optreden op locatie).
Het voornemen is om meer met bewegend beeld te gaan doen,omdat dit tegenwoordig meer
aanspreekt bij vrijwel iedereen.
Website

De website werd in 2020 onderhouden door Marcel van Dijk en Brigitte van Oosterhout. Door de
populariteit van Social Media en het gemak waarmee berichten geplaatst en gedeeld kunnen
worden, is de website voor de leden niet meer de primaire informatiebron.
Toch worden regelmatig nieuwsberichten en
verslagen geplaatst en biedt de agenda een
overzicht van komende activiteiten.
Patrick Leliveld is samen met de ontwikkelaar
van de site bezig geweest om enkele
aanvullende functionaliteiten te onderzoeken en
te ontwikkelen.
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Radio & TV
In 2020 zijn er als gevolg van het annuleren
van optredens in verband met Coronamaatregelen geen opnames gemaakt door RTVUtrecht. Wel is er voorafgaand aan het
Vriendenfestival live op Radio Utrecht een
interview met voorzitter Robert de Bruijne
uitgezonden. De HOV-A Coronamovie
Blauwe Vesten Traum heeft wel de
Klankwijzer TV gehaald.

De Bazuin Utrecht heeft onder andere vanwege hun jubileum een samenspeelvideo gemaakt en de
vaste partners uit #UtrechtBlaast de kans gegeven om daarin te participeren. Enkele muzikanten van
HOV hebben hier gehoor aan gegeven. Burgemeester Jan van Zanen speelt een hoofdrol als dirigent
en zanger van het nummer Als ik boven op de Dom sta. Het filmpje is als winnaar verkozen in een
landelijke wedstrijd voor dit soort samenspeelfilmpjes uitgeschreven door Klankwijzer TV en werd
later, toen Jan van Zanen zijn afscheid van Utrecht bekend maakte, nog eens populair in diverse
media.

Samenspeelfilmpje Bazuin Utrecht - Als ik bovenop De Dom sta… m.m.v. HOV en Burg. Jan v Zanen
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Stichting PromsNacht
De Stichting PromsNacht is in 2005 opgericht om daarmee voor de vereniging Harmonieorkest
Vleuten de financiële risico’s die verbonden zijn aan de organisatie van de PromsNacht te beperken.
De PromsNacht is een grootst muziekfestijn dat inmiddels niet meer weg te denken is in de
evenementenkalender voor Vleuten, Leidsche Rijn en omstreken.
Het HOV-A, zangers, dansers en een spectaculaire lichtshow vormen de ingrediënten voor een
vertrouwd recept dat iedere keer weer garant staat voor een zeer feestelijke muziekavond, waarbij
muzikale hoogtepunten worden afgewisseld met bekende meezingers en verrassende optredens.
Aansluitend aan het optreden van het orkest neemt DJ Ferry (lokaal wereldberoemd) het stokje over
om er tot in de kleine uurtjes een mooi dorpsfeest van te maken.
In 2020 was er geen Proms – voor 2021 staat de 25e editie van de HOV-Proms gepland – mits deze als
gevolg van de coronamaatregelen doorgang kan vinden…
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Stichting Vrienden van HOV
Sinds 2001 bestaat de Stichting Vrienden van Harmonieorkest Vleuten (VHOV) en
deze heeft als doel om het Harmonieorkest Vleuten financieel te ondersteunen.
De Stichting wordt beheerd door het bestuur VHOV. Mede dankzij de steun van
de Vrienden kan een orkest als het HOV blijven bestaan.
Vrienden doneren een jaarlijkse bijdrage van 25 euro aan de stichting
VHOV. De inkomsten worden gebruikt voor de aanschaf van nieuwe
instrumenten voor de vereniging en andere aankopen die ten goede komen
aan de muziek en concerten. Inmiddels is Harmonieorkest Vleuten
uitgegroeid tot zeven orkesten met muzikanten van heel jong tot senior.
In 2019 is het traditionele Vriendenconcert omgetoverd tot een festival, het
Vriendenfestival, speciaal georganiseerd om elkaar te ontmoeten.
De tweede editie van dit festival in 2020 kreeg een extra feestelijk oranje
tintje toen voor de meeste orkestleden en bezoekers geheel onverwacht
burgemeester Jan van Zanen verscheen om aan Jaap Bakker (ere lid) en
Riek Bransen een koninklijke onderscheiding uit te reiken.
Beiden ontvingen deze vanwege de grote verdiensten voor het HOV.

Het werd nog een gezellig drukke lange muzikale middag vol optredens en ander vermaak (o.a.
muzikale escape room en wandelende grabbelton!) op de diverse locaties in de Cultuur Campus.
Muziek maak en beleef je met z’n allen –en zeker tijdens het Vriendenfestival doen we dat voor en
met al onze Vrienden!
De Stichting Vrienden van Harmonieorkest Vleuten is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Het bestuur bestaat deels uit ‘spelende leden’ van HOV en deels uit echte ‘Vrienden’.
Interesse of meer weten? Stuur een mail naar secretaris@vriendenhov.nl
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Deel 2:
Terugblik 2020,
Partners & Samenwerking
Projecten
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Terugblik 2020 aan de hand van criteria Cultuurnota
In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op de belangrijkste ontwikkelingen en hoogtepunten van 2020.
Voor een meer gedetailleerd overzicht van alle uitgevoerde activiteiten wordt verwezen naar bijlage A.
Een beeldverslag dat ook in de Nieuwsbrief heeft gestaan is opgenomen in bijlage B
Als kapstok voor de terugblik zijn de criteria en uitgangspunten voor de planperiode 2017-2020 gebruikt.
Criterium /
Uitgangspunt
Impact Corona

Artistieke
kwaliteit

Bereikt in 2020

De maatregelen die vanuit de overheid zijn uitgevaardigd om de Corona crisis zo goed als
mogelijk te beheersen hebben het HOV hard geraakt. Het feit dat een groot deel van het jaar
niet gerepeteerd kon worden of repetities in sterk aangepaste vorm moesten plaatsvinden
heeft zeker invloed gehad op de behaalde resultaten. Als gevolg van de maatregelen zijn 18
geplande optredens – en dus ook de voorbereidingen in de aanloop daar naartoe, zoals
bijvoorbeeld studiedagen en groepsrepetities, vervallen.
Door enkele activiteiten online en/of via livestream aan te bieden is het publieksbereik
groter dan geprognotiseerd in de originele plannen.
Qua muzikale ontwikkeling kon de stijgende lijn die over geheel 2019 zichtbaar is geweest
ook begin 2020 nog worden doorgetrokken. Het jaar begon in muzikaal opzicht en bezien
vanuit ‘artistieke kwaliteit’ uitstekend met een zeer geslaagd nieuwjaarconcert van HOV-A in
Podium Hoge Woerd. Tijdens dit concert werd niet alleen ‘traditioneel
nieuwjaarconcertrepertoire’ ten gehore gebracht, maar zijn ook enkele pittige HaFa-werken
gespeeld en is samengewerkt met een professionele vocalist Franka van Dommelen
(sopraan). Het gespeelde programma was muzikaal uitdagend en Arjan Gaasbeek is er samen
met het orkest in geslaagd om een kwalitatief zeer goed concert neer te zetten.

Nieuwjaarconcert HOV-A 18 januari 2020 Podium Hoge Woerd – De Meern

Het Vriendenfestival bood ruimte aan vrijwel alle orkesten en diverse ensembles om te laten
horen wat ze in hun mars hebben. Het Overdagorkest beleefde tijdens dit festival haar
concertpremière. Voor de jeugdorkesten was het weer een zeer inspirerende middag waarin
muzikale en creatieve kwaliteiten goed uit de verf kwamen.
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Criterium /
Uitgangspunt

Bereikt in 2020

Als gevolg van het langdurig onderbreken van de repetities en het ontbreken van gerichte
voorbereidingen op optredens is de brede artistieke ontwikkeling over geheel 2020 beperkt.
Het feit dat langdurig niet samen gemusiceerd kon worden bood anderzijds ook kansen om
andere aspecten (individuele muzikale kwaliteit) verder te ontwikkelen in de thuissituatie. Zo
zijn er voor de jeugdorkesten challenges geweest waarbij jeugdleden gevraagd werd om
thuis een filmpje op te nemen van een solistisch optreden, een muzikale quiz etc. en heeft
het HOV-B naast online repetities ook een samenspeelmovie opgenomen, waarbij mensen
thuis ieder voor zich hun partij speelden en op hebben genomen om dit later tot een geheel
te maken. Om dit laatste mogelijk te maken moet de uitvoering qua tempo en stemming aan
strenge kwaliteitseisen voldoen.

Samenspeelmovie HOV-B – het eindresultaat gepubliceerd op YouTube

Betekenis voor
de stad

In het nieuwe meerjarenplan 2021-2024 zijn de artistieke uitgangspunten voor de komende
jaren heel nadrukkelijk benoemd.
.
De sociaal maatschappelijke functie van het HOV is normaliter zeker bij gelegenheden als
Koningsdag en de 4 mei herdenking (op 3 locaties aanwezig), maar ook op de Haarse Kermis
en bij de huiskamerconcertjes van ‘All you need is Music’ duidelijk zichtbaar.
Deze zichtbaarheid, die we als vereniging zo belangrijk vinden, is afgelopen jaar als gevolg
van Corona helaas minder goed uit de verf gekomen. Toch hebben we middels alternatieve
initiatieven een poging gedaan om zowel op (W/K)oningsdag en bij de herdenking op 4 mei
toch in de wijken dichtbij zichtbaar – en hoorbaar! – te zijn.
Met name op de muziek die op 4 mei rond de klok van 20u ten gehore is gebracht zijn vanuit
buren en wijkbewoners in veel gevallen hele positieve reacties ontvangen.
Zie ook afbeelding op volgende pagina.
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Criterium /
Uitgangspunt

Bereikt in 2020

Boven Oproep en uitvoering (ook online) Wilhelmus op Koningsdag
Onder Oproep en voorbeelden van Taptoe thuis actie op 4 mei herdenking

De voorbeeldfunctie op gebied van jeugdbeleid en educatie en het succes van de vereniging
als gevolg van gericht beleid op basis van een duidelijke visie wordt breed gezien.
Verenigingen uit het hele land benaderen HOV met verzoeken om informatie en ook het
LKCA verwijst in voorkomende gevallen door naar HOV.
Samen met ZIMIHC is invulling gegeven aan Utrecht Blaast-activiteiten.

Voorzitter HOV bij ‘inspiratieavond’ voor culturele instellingen in Houten - maart 2020
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Criterium /
Uitgangspunt
Ondernemerschap

Bereikt in 2020

De Coronacrisis maakte het ook voor HOV noodzakelijk om buiten de ‘normale’ kaders te
denken. Middels nieuwsbrieven en online activiteiten is de vereniging bij elkaar gehouden
en gelukkig hebben we, in tegenstelling tot veel verenigingen elders in het land, (nog) niet te
maken met veel opzeggingen. Dit is nodig om zodra het weer kan direct goed uit de
startblokken te komen en met hernieuwde energie te gaan werken aan nieuwe events.
Er is extra creativiteit en heel veel extra energie gestoken in omvormen en herplannen van
evenementen om HOV in deze Coronaperiode ook voor de buitenwereld toch nog een beetje
zichtbaar te houden. Met name de switch naar online heeft ook voor HOV goed uitgepakt,
mede dankzij ingangen in een netwerk in de wereld van livestream/streaming services en
het daaruit voortgekomen partnerschap met ROC RijnIJssel (zie partners). Publieksbereik is
ook na uitvallen van een groot aantal evenementen hoger dan oorspronkelijk voor 2020 was
geprognotiseerd!
Vrijwilligers zetten zich in om extra financiële middelen voor de vereniging te verwerven
door diensten te draaien bij de oud papiercontainer en we hebben gecollecteerd voor
HandicapNl. De collecte dient twee doelen; (1) een deel van de opbrengst in voor HOV(-G)
en (2) zeker niet minder belangrijk: de overige opbrengsten worden door HandicapNl
besteed aan projecten om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Op deze
manier draagt HOV niet alleen binnen de vereniging, maar ook breder zijn steentje bij aan
meer inclusiviteit in de samenleving.
Het werken aan de plannen om te komen tot een ‘eigen’ gebouw, waarin ook diverse andere
instellingen/verenigingen die wijkgerichte cultuurparticipatie bevorderen een plek kunnen
vinden, loopt nog door en moet ook worden gezien als ondernemerschap. In 2020 is samen
met De Vrienden van het Máxima Park gewerkt aan verdere uitwerking van plannen voor
nieuwbouw op de locatie bij de ingang van het park aan de Utrechtseweg. Er is bijgedragen
aan de uitwerking van een business case ter ondersteuning van de ambtelijke besluitvorming
en er is geparticipeerd in een informele informatieavond voor omwonenden. Het lijkt erop
dat binnenkort een Go-NoGo keuze aan de vereniging voorgelegd kan worden.

Artist impression West8 – ‘Erf’ bij hoofdingang MaximaPark
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Criterium /
Uitgangspunt
Onderscheidendheid

Bereikt in 2020

HOV is een unieke vereniging, niet alleen binnen Utrecht; vanuit heel Nederland is de blik
gericht is op HOV. Er is voor zover we kunnen nagaan op dit moment in Nederland geen
andere muziekvereniging met 7 goed draaiende orkesten en zo veel jeugd.
HOV is door zijn opzet, activiteiten, deelname aan netwerken en tomeloze inzet van
vrjwilligers, zelfs onder de moeilijke Corona-omstandigheden in 2020, in staat geweest om
de gehele keten van amateurkunst, cultuureducatie, talentontwikkeling, productie en
presenteren te faciliteren en in te vullen rondom het thema (blaas)muziek. Daarbij is
samengewerkt met muziekscholen, C19, ZIMIHC, KNMO, Meer Muziek in de Klas en andere
partijen. Uit contacten met andere verenigingen en organisaties maken we op dat deze
externe gerichtheid en samenwerkingsgerichtheid voor een muziekvereniging redelijk uniek
te noemen is. Dat werd bevestigd op een inspiratie-avond voor culturele instellingen in
Houten waar HOV gevraagd was om ‘het HOV-verhaal’ te komen vertellen en blijkt eveneens
uit het feit dat HOV pro-actief wordt benaderd door bijvoorbeeld Klankwijzer of LKCA om
input aan te leveren, mee te denken of ervaringen te delen.
Qua werkwijze (afstemmen repertoire op concerten en de daarbij bepaalde
publieksdoelgroep – soort vraaggerichte benadering) is HOV zeker ook onderscheidend te
noemen. Het nadenken over bedienen van diverse publieksgroepen en de events/concerten
daarop afstemmen is nog geen gemeengoed in HaFaBra-land. Ook binnen #UtrechtBlaast
wordt dit duidelijk door de inbreng van concepten en thematische uitwerkingen.

Door HOV ingebracht concept voor nieuw #UtrechtBlaast-event

Publieksbereik

Met 26 geplande openbare optredens, concerten en evenementen (meeste in stad of regio
Utrecht) en een geprognotiseerd publieksbereik van circa 11.000 mensen laat HOV
veelvuldig van zich horen en weten we een hele grote groep mensen te bereiken.
Als gevolg van Corona zijn 18 geplande evenementen vervallen. Een aantal evenementen
is wel doorgegaan, maar in een aangepaste vorm. Online-kanalen hebben daarbij een
belangrijke rol gekregen om presentatiemomenten toch doorgang te laten vinden.
Hierdoor valt het geschatte publiekbereik over 2020, ondanks vervallen optredens en
hindernissen als gevolg van Corona, toch hoger uit dan de prognose. Met de muzikale
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Criterium /
Uitgangspunt

Bereikt in 2020

uitingen heeft HOV in 2020 ruim 14.000 mensen weten te bereiken. Voor meer informatie
hierover wordt verwezen naar bijlage A.
Beide fysieke evenementen die in de eerste maanden van het jaar hebben plaatsgevonden
konden rekenen op veel publieke belangstelling.

Volledig uitverkochte zaal Nieuwjaarconcert HOV-A 18 januari 2020 Podium Hoge Woerd

Via social media werd al een bijzonder grote groep fans & volgers bereikt en deze groep is dit
jaar door volledig natuurlijke aanwas (geen actieve werving) verder gegroeid (zie ook PR &
Communicatie).
Verbreden &
Verbinden

Verbreden en Verbinden zijn termen die normaliter op binding met je publiek te maken
hebben en de publieksgroepen die worden bediend. Gezien de bijzondere omstandigheden
in 2020, waarbij gedurende langere perioden soms geen enkele gezamenlijke activiteit kon
worden ondernomen, geldt verbinding hebben en houden ook zeer nadrukkelijk voor de
leden van HOV zelf. Snel na afkondigen van de eerste ‘lock down’ is een eerste nieuwsbrief
verschenen die naar alle leden en belangrijke relaties is verzonden. Daarnaast zijn tal van
digitale contacten geïnitieerd variërend van online repetities en videobellen tot zoom-bingo
etc. Hierbij is enerzijds getracht rekening te houden met de behoefte bij de leden en
anderzijds is vanuit de vereniging een inschatting gemaakt van het risico op het al dan niet
tijdelijk ‘de rug toe keren’ van de vereniging. Daar waar dat risico wat verhoogd was, is extra
ingezet op aanbieden van passende activiteiten. Dus ook hier passende inzet op verbinding!

Kerstmuziekbingo voor jeugd
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Criterium /
Uitgangspunt

Bereikt in 2020

Door de eerder genoemde (deels) vraaggerichte/vraag
gestuurde benadering in combinatie met publieke openbare
optredens (LeidscheRijn Festival, Koningsdag), vernieuwende
samenwerkingen en het continueren van de samenwerkingen
met Podium Hoge Woerd, Cultuur19 en Culturele Zondagen
bereiken we nieuw publiek. Repertoire dat wordt gespeeld is
aangepast op de locatie en gelegenheid (evenals op de
artistieke behoefte van het orkest/de leden => die heb je nodig
om interne verbinding te houden - en het beschikbare budget).
Zo hopen we nieuw publiek in eerste instantie kennis te laten maken met (de muziek van)
HOV en hopen hen ook bij andere evenementen terug te zien.
Deze aanpak is ook in 2020 gehanteerd bij de evenementen die wél door zijn gegaan – hetzij
fysiek, hetzij online. Zo speelde HOV-A deels repertoire dat mensen op een
nieuwjaarsconcert verwachten, maar juist ook een aantal andere werken om het publiek ook
kennis te laten maken met andersoortig repertoire.
Ook bij All you need is Music, het evenement waarbij een muzikale kerstgroet wordt
gebracht aan mensen die dit nodig hebben of verdiend hebben, is deze methode toegepast.
Enerzijds is bij aanmelding gevraagd of men een voorkeur had voor een orkest (bijv ivm
meespelen van een familielid of kennis). Als geen voorkeur was opgegeven, is gekeken naar
leeftijd en repertoire bij indelen van de kerstgroeten. Doordat de muzikale kerstgroeten niet
live gespeeld konden worden, zijn deze vooraf opgenomen en digitaal thuisbezorgd. Dit
maakte het mogelijk de kerstgroeten ook separaat te publiceren, waardoor nog meer
mensen in de aanloop naar de feestdagen in een lastige periode vol beperkingen hebben
kunnen genieten van de kerstmuziek van HOV. Hiermee is het bereik enorm toegenomen!
Met het verplaatsen van fysieke concerten naar online muzikale uitingen neemt het
publieksbereik toe. Deze bereiken op deze manier eenvoudig enkele honderden en soms
zelfs duizenden mensen. De beleving bij en interactie met het publiek is echter veel minder
en daarmee is invulling geven aan ‘publiekswerking’ erg lastig.

Enkele voorbeelden van de kerstgroeten (youtube video’s) zoals via Social Media verspreid
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Criterium /
Uitgangspunt
Talentontwikkeling

Bereikt in 2020

Talentontwikkeling is wat minder gevoelig voor Corona. Er zijn het afgelopen jaar 18 nieuwe
leerlingen gestart. Het is goed dat ook in de buitenschoolse amateurkunst-educatie snel de
overstap naar lesgeven op afstand gemaakt is, zodat de muzieklessen ‘gewoon’ door konden
gaan.
Examens zijn in eerste instantie
wel verschoven, maar hebben
wel plaatsgevonden. Een grote
groep leerlingen (16 jongeren)
heeft een HaFaBrapraktijkexamen afgelegd aan de
muziekschool. Mooi dat er ook
op dit vlak een prima
samenwerking is tussen
muziekschool en
muziekvereniging.
Vanuit ‘Muziek is de Basis!’ is toch ook weer een groep geweest die de overstap gemaakt
heeft en besloten heeft om de muzikale ontwikkeling en ontdekkingsreis op een instrument
buitenschools te continueren. Deze jongeren stromen bij HOV-E in.
Op de planning waren enkele concerten voorzien waarin talent binnen de vereniging de kans
zou krijgen eens extra voor het voetlicht te treden; zo was o.a. een concert van HOV-A met
solo-optreden van 2 melodisch slagwerkers voorzien, maar moest dit als gevolg van Corona
vervallen. Behoudens de individuele talentonwikkeling bood het gerealiseerde programma
dit jaar verder weinig mogelijkheden om hier ook nog op andere vlakken invulling aan te
geven.
Het partnerschap met ROC RijnIJssel draagt eveneens bij aan
talentontwikkeling.
Het biedt studenten de
mogelijkheid hun talenten
verder te ontwikkelen terwijl
het voor HOV heeft bijgedragen
aan het creëren van een
mogelijkheid om tegen
acceptabele kosten een online
podium te kunnen bieden aan
de jonge taentjes van Muziek is
de Basis! bij de projectafsluiting
en bij de realisatie van All you
need is Music.
Studenten ROC RijnIJssel bij opnames MidB & All you need
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Criterium /
Uitgangspunt
Amateurkunst &
Participatie

Bereikt in 2020

Stimuleren van wijkgerichte cultuurparticipatie en verbinding met amateurkunst (amateurmuziek in het bijzonder) is een belangrijk speerpunt voor HOV. Bewust optreden dicht bij de
mensen en daarbij de interactie zoeken met publiek is daarbij belangrijk. Juist dit aspect
heeft in 2020 onder druk gestaan. We hebben er weliswaar bewust voor gekozen om
bijdragen te leveren aan het Campusfestival en het
Leidsche Rijn Festival, maar omdat beide activiteiten
zijn ‘uitgeweken’ naar online is de doelstelling met
betrekking tot actieve participatie daarmee minder
goed uit de verf gekomen.

Aankondigingen deelname HOV aan Campusfestival & Leidsche Rijn Festival
Voorbeelden van initiatieven om ervaringen te delen en zo de ontwikkeling van actieve
participatie elders te stimuleren zijn deelname aan een inspiratie-avond voor culturele
instellingen in Houten, de publicatie van een artikel over het HOV-G in de Klankwijzer en het
delen van ervaringen met betrekking tot het organiseren van online events (eveneens
middels een artikel in Klankwijzer)

Publicaties HOV-G & aanpak Live stream gericht op stimuleren participatie in Klankwijzer
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Cultuur
educatie

Door middel van de 9e editie van het project Muziek is de Basis! zijn dit jaar weer ruim 400 kinderen
met blaasmuziek in aanraking gebracht en is een bijdrage geleverd aan muziekonderwijs op 4
basisscholen (13 groepen gestart).
Als gevolg van de Coronamaatregelen moest de oorspronkelijke projectplanning diverse keren
worden bijgesteld. De gevolgen hiervan waren merkbaar in zowel fase 2 (buitenschoolse
instrumentlessen) als fase 3 (voorbereiding muzikale act middels workshops) en voor de
eindpresentatie. Voor betrokken vrijwilligers is dit een enorme klus geweest.
Het heeft na meermaals bijstellen van planningen er zelfs in geresulteerd dat de in mei geplande
projectafsluiting pas in oktober heeft plaatsgevonden en dan ook nog eens online, omdat een
fysieke presentatie en niet verantwoord zou zijn in verband met de inmiddels weer oplopende
besmettingscijfers en heel veel beperkingen zou kennen als gevolg van maatregelen. Daarom is er
last minute voor gekozen om alle onderdelen van de afsluiting op te nemen en te monteren op een
manier zodat de online kijker het als een doorlopende voorstelling zou ervaren.

Opnames voor Projectafsluiting Muziek is de Basis! 2020 – oktober 2020
De 10e editie van Muziek is de Basis! zou rond de herfstvakantie moeten starten. Als gevolg van de
hectiek rondom het afsluiten van de 9e editie en de beperkte mogelijkheden voor afstemming met
scholen als gevolg van sluiting ivm Corona was werving voor de 10e editie onderbelicht gebleven.
Direct na de zomer is extra energie gestoken in werven van scholen voor deelname aan een nieuwe
editie van het project. Dit heeft erin geresulteerd dat zich 5 scholen hebben aangemeld, waarvan 2
scholen die nog niet eerder hebben deelgenomen. Helaas heeft is de start van de jubileumeditie
wederom door Corona uitgesteld omdat eind december duidelijk werd dat de basisscholen na de
jaarwisseling gesloten zouden blijven.

Conclusie terugblik
De coronapandemie heeft een zwaar stempel gedrukt op het verenigingsjaar 2020. Doordat zowel in het
eerste als in het tweede half jaar een hele periode niet gerepeteerd kon worden en ook alle
concerten/optredens en evenementen geen doorgang konden vinden, was het heel lastig om gestelde
verenigingsdoelen te halen. Dit werd versterkt door voortdurende onzekerheden – per wanneer er weer
iets mogelijk was/is kon niemand duidelijk aangeven; maatregelen volgden de aantallen besmettingen en
dat verloop kende niemand. Desondanks hebben we al met al nog best veel weten te bereiken waar met
gepaste trots op kan worden teruggekeken.
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Partners (muziek)
Muziekscholen en instrumentdocenten
HOV werkte geheel 2020 nauw samen met muziekscholen in de directe
omgeving: Kunstencentrum Nieuwe Vaart (NV) en De Saxschool. Daarnaast
lessen enkele leerlingen bij een privé vakdocent. Ook hiermee is regelmatig
overleg.
De samenwerking met de muziekscholen en privédocenten is randvoorwaardelijk om invulling te
geven aan de door de vereniging gehanteerde uitgangspunten met betrekking tot talentontwikkeling
en artistieke ontwikkeling; leerlingen worden gestimuleerd de geboden kansen optimaal te benutten
voor hun muzikale ontwikkeling. HOV doet zijn best om de instrumentlessen en de orkestrepetities
goed bij elkaar te laten aansluiten. Hiertoe is er meerdere keren per jaar overleg met de individuele
instrumentdocenten, evenals met de organisaties van de muziekscholen. Ook de dirigenten van de
leerlingenorkesten van HOV onderhouden contact met de docenten en wordt er in voorkomende
gevallen over en weer gebruik gemaakt van elkaars materialen.
ZIMIHC - #UtrechtBlaast
Met ZIMIHC – het huis voor de amateurkunst in Utrecht - wordt
samengewerkt in het platform voor de amateurblaasmuziek
#UtrechtBlaast of #UtrechtBrass. Naast het gezamenlijk invulling
geven aan evenementen voor blaasmuziek in Utrecht, staat
kennisuitwisseling en versterken van de amateurmuziek ook
nadrukkelijk op de agenda. HOV levert hierin zowel een organisatorische als ook een muzikaal
inhoudelijke bijdrage. Daarnaast is er met ZIMIHC als wijkcultuurhuis regelmatig afstemming over
beleid en gemeentelijke ontwikkelingen op gebied van amateurkunst (o.a. inzake Cultuureducatie,
wijkgericht werken en PACT). In 2020 zijn de gezamenlijke voorbereidingen voor een innovatief
muzikaal programma - Explore the secrets of Utrecht- waarin verbondenheid met de stad, met
(blaas)-muziek, met de omgeving en met andere amateurkunst disciplines centraal staan, gestart.
Cultuur19
De contacten met Cultuur19 zijn – niet alleen vanwege het feit dat we
‘samenwonen’ in de CultuurCampus - intensief. HOV profileert zich
nadrukkelijk als wijkgerichte speler die wil bijdragen aan actieve
cultuurparticipatie. De visie en activiteiten van Cultuur19 sluiten hier heel
goed bij aan. Dit resulteert in concrete samenwerkingen in uitvoering (Campus Festival, Leidsche Rijn
Festival, Zingende Beelden) en ook op organisatorisch vlak (Adezi-activiteiten, Culturele Zondagen
programma en voorbereiden Utrechts convenant Meer Muziek in de Klas). In 2020 is zeker met
betrekking tot Corona gerelateerde maatregelen eveneens regelmatig kennis gedeeld.
Conservatorium Utrecht (HKU) & Rotterdam (Codarts)
Onder andere door het project ‘Muziek is de Basis’ is er een
samenwerkingsverband ontstaan tussen Harmonieorkest
Vleuten en het Conservatorium Utrecht (onderdeel van HKU).
De contacten met het Conservatorium Utrecht zorgden ervoor
dat diverse conservatoriumstudenten in de loop van de jaren een bijdrage hebben geleverd aan het
project ’Muziek is de Basis!’. In sommige gevallen werd deze bijdrage ook gekoppeld aan een
schoolopdracht. Ook kunnen getalenteerde instrumentalisten die studeren aan het conservatorium
als solist optreden in concerten van HOV-A. In 2020 is hier geen gebruik van gemaakt.
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Lokale partners
Leidsche Rijn Connectie
De Leidsche Rijn Connectie is een vereniging van culturele organisaties die werkzaam zijn in Vleuten,
De Meern en Leidsche Rijn. Het doel van de Leidsche Rijn Connectie is om samenwerking te
stimuleren en een breder draagvlak te creëren voor Kunst en Cultuur in Leidsche Rijn.
De culturele organisaties die deelnemen aan de Leidsche Rijn Connectie zijn:
Amadeus Lyceum, Ateliers Kersenboomgaard, Bibliotheek Utrecht, Cultuur19,
Dans Atelier 42, Harmonieorkest Vleuten, Metaal Kathedraal, Muziek in De
Meern, Nieuw Utrechts Toneel, Podium Hoge Woerd, RAUM, Sharing Arts
Society, De Vrijstaat en de Zingende Toren.
Voorzitter Robert de Bruijne van Harmonieorkest Vleuten heeft het afgelopen jaar enkele
vergaderingen van de Leidsche Rijn Connectie bijgewoond. Met diverse partners is in het verleden
samengewerkt en er liggen nog enkele ideeën in de week om op te pakken zodra dat (post Corona)
weer kan.
Oranje Stichting Wilhelmina
Harmonieorkest Vleuten heeft goed contact met de Oranje Stichting Wilhelmina
uit Vleuten. Zij organiseren de activiteiten omtrent Koningsdag en de herdenking
op 4 mei, waaraan de leden en orkesten van HOV een bijdrage leveren. HOV
ondersteunt deze activiteiten graag vanwege de belangrijke sociaal
maatschappelijke functie. Helaas zijn de Koningsdag activiteiten vervallen. Wel is
een bijdrage geleverd aan de online herdenking op 4 mei.
Stichting 4 & 5 mei Leidsche Rijn
Sinds 2016 vindt er ook in Leidsche Rijn op het Berlijnplein een herdenking
plaats op 4 mei. In de voorbereidingen van deze eerste herdenking is HOV
‘last minute’ in contact gekomen met de organisatie. Vanaf 2017 vormt een
optreden van een HOVjeugdorkest vast element in de georganiseerde
herdenking. In 2020 was de herdenking zonder publiek en online.
Een jeugdige trompettist van HOV speelde het signaal Taptoe.
Pathé Leidsche Rijn
Pathé Leidsche Rijn (voorheen Cinemec Utrecht) is een goede
samenwerkingspartner van HOV. Voor de projectafsluiting van ‘Muziek
is de Basis!’ kunnen we bij hen terecht in de grote bioscoopzaal, zodat
de afsluiting voor alle kinderen die daarin staan te ‘shinen’, een
optreden om nooit meer te vergeten wordt. Pathé heeft zich in 2020
wederom een echte partner getoond door zeer flexibel om te gaan met
de iedere keer wijzigende plannen en (on)mogelijkheden als gevolg van
de Coronamaatregelen en daar toch steeds weer te willen zoeken naar
wat wel zou kunnen.
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Gemeente Utrecht
Met diverse contactpersonen/afdelingen van de gemeente is een
prima samenwerkingsrelatie ontstaan. Op wijkniveau zijn de
contacten met de ‘wijkregisseur’ zeer goed te noemen. Er is enkele
keren per jaar overleg over stand van zaken en ontwikkelingen.
Dit maakt dat de lijntjes kort zijn en contacten snel zijn gelegd op
momenten dat daartoe een aanleiding bestaat.
Met de afdeling Culturele Zaken is frequent contact. Deze contacten variëren van ‘formele’
voortgangsgesprekken en bijeenkomsten in het kader van beleidsontwikkeling tot het per mail
uitwisselen van wetenswaardigheden m.b.t. ontwikkelingen in de amateurkunst. Afgelopen jaar is
diverse keren contact geweest om uitvoering en implementatie van Corona gerelateerde
maatregelen te duiden. Daarbij is altijd een positief meedenkende houding aan de dag gelegd.
Stichting Vrienden van het Máximapark
Met de Vrienden van het Máximapark wordt al jaren een goede relatie
onderhouden. Afgelopen jaar hebben de contacten voornamelijk in het
teken gestaan van mogelijke nieuwbouw van een verenigingsgebouw bij de
entree van het Máxima Park. Namens HOV is input geleverd en meegedacht
bij het opstellen van een business case om besluitvorming binnen de
gemeente Utrecht te ondersteunen. Ook is HOV betrokken bij een door
De Vrienden georganiseerde informele informatieavond voor omwonenden.
Broederschap Onze Lieve Vrouw van Vleuten
De Broederschap, een typisch Vleutens genootschap met als doelstelling het
ontplooien van sociale en culturele initiatieven en het ondersteunen – bevorderen van godsdienstige, charitatieve, culturele en sociale acties, bestaat 550
jaar. Dit jubileum zou in 2020 gevierd worden. Via een connectie van HOV is een
speciale jubileum compositie ontwikkeld en HOV zou op enkele jubileum momenten participeren. De start van het jubileumjaar op 12 september kon met enige aanpassingen
doorgaan en daar is ook het muziekstuk in première gegaan. Overige (publieke) activiteiten zijn ivm
Corona vervallen.
ROC Rijn IJssel College
Via via zijn de opleiding Sound & Vision Podiumtechniek van ROC RijnIJssel
en HOV met elkaar in contact gekomen. Vanuit de eerste samenwerking is
een partnerschap ontstaan, waarbij studenten van deze opleiding worden ingezet voor het maken
van beeld en geluidsopnamen in een setting die voor hen heel leerzaam is mede omdat alles live is.
Studenten kunnen hierbij leren en ervaring opdoen terwijl HOV over goede kwaliteit opnames kan
beschikken tegen beperkte kosten. Er is drie keer samengewerkt. Over de samenwerking is een
artikel verschenen in Klankwijzer – het tijdschrift voor de amateurmuzieksector.
Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie & Amateurkunst
Met het LKCA zijn periodiek contacten om ontwikkelingen in het veld van amateurkunst
uit te wisselen. Ook over duiding van de Corona maatregelen is er contact geweest.
Met het LKCA is een partnerschap overeengekomen waarbij begeleiding verzorgd gaat
worden voor een onderzoeksopdracht gericht op kansen om diversiteit binnen de
vereniging te stimuleren (als onderdeel van nieuwe meerjarenplan 2021-2024).
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Gemeentelijke subsidie
Cultuurnota 2017-2020
Harmonieorkest Vleuten ontvangt op basis van een meerjarenplan
subsidiering vanuit de Cultuurnota 2017-2020. Aangezien de regeling
(eigenlijk) primair bedoeld is voor subsidiering van de ‘professionele
kunsten’ is het een unieke en vernieuwde stap dat de gemeente Utrecht
een vereniging als HOV in 2017 liet toetreden tot deze regeling.
In januari 2020 is een nieuw meerjarenplan ingediend voor de subsidieperiode
2021-2024. Dit plan is beoordeeld door de adviescommissie.
Op 10 juni presenteerde de commissie haar eindrapport Kunst Kleurt de Stad
en werd duidelijk dat HOV een positief advies en het oordeel ‘subsidiabel’ had
gekregen. Dit betekent dat HOV ook de komende 4 jaar weer kan rekenen op
structurele financiële ondersteuning vanuit de gemeente.
Lesgeldsubsidie
De vereniging ontvangt vanuit de gemeente een lesgeldsubsidie voor leerlingen die binnen de
gemeente Utrecht wonen en muzieklessen volgen bij een van de muziekscholen. Deze subsidie wordt
een op een doorberekend aan de lessende jeugdleden door deze in mindering te brengen op de
kosten die er vanuit de muziekscholen aan HOV worden gefactureerd. Vanuit de gemeente is
aangegeven dat de regeling in zijn huidige vorm eind 2021 zal stoppen. Ondanks het feit dat over een
‘vervangende regeling’ enkele keren contact is geweest, bestaat hierover nog geen duidelijkheid. De
financiële consequenties voor de vereniging zijn derhalve ook nog onduidelijk. In de begroting is
daarom vanaf 2021 al wel geanticipeerd op het gedeeltelijk wegvallen van deze subsidie.

Initiatievenfonds
De gemeente Utrecht kent een wijkgerichte subsidieregeling om sociale initiatieven in de wijk te
stimuleren. Hiertoe kunnen lokaal aanvragen worden ingediend bij het Initiatievenfonds. Vanuit het
Initiatievenfonds zijn eerder bijdragen beschikbaar gesteld ten behoeve van Muziek is de Basis! En
het oprichten van HOV-G. In 2020 is geen gebruik gemaakt van deze regeling.
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Muziek is de Basis! Schooljaar 2019-2020
Muziek is de Basis! is het muziekeducatieproject van Harmonieorkest Vleuten
dat sinds 2012 jaarlijks op diverse basisscholen in Vleuten en Vleuterweide
wordt uitgevoerd.
In het najaar van 2019 zijn de eerste activiteiten voor het schooljaar 2019-2020 gestart. Dit jaar
deden leerlingen uit groepen 5 en/of 6 van de Torenpleinschool, de Willibrordschool, de
Zonnewereld en de Kees Valkensteinschool mee. De opzet van het project was gelijk aan de
voorgaande jaren. De uitvoering daarentegen is als gevolg van de coronamaatregelen totaal anders
verlopen dan gepland. Fase 2 is enorm uitgelopen omdat het geven van groepslessen lange tijd niet
toegestaan was. De eerste lessen waren net gestart toen de eerste lock down van kracht werd. Als
gevolg daarvan en het feit dat ook de workshops op de scholen in de 3e fase niet konden starten is na
diverse tussentijdse bijstellingen besloten om de afsluiting over de zomervakantie heen te tillen.
Voor de Zonnewereld, die na de zomervakantie met een ander jaarklassensysteem is gaan werken,
was dit reden om voortijdig te stoppen met het project. De Torenpleinschool heeft de laatste fase
niet af kunnen maken in verband met coronabesmettingen in de school en het daaraan gekoppelde
besluit om geen externen meer in de school toe te laten en ook niet deel te nemen aan activiteiten
buiten de school.
Fase 1 [oktober-december] 2019: Bij de deelnemende groepen
op de scholen is 6 keer een les geven van een uur door een
muziekdocent vanuit het project. Dit is een algemene
introductie in de muziek: stijlen, geluiden, notering,
instrumenten, samenspelen, enzovoort.
Fase 2 [januari-september 2020]: De kinderen die dit willen,
konden in deze periode een (blaas)instrument leren bespelen.
Voor de leerlingen zich hiervoor hebben opgeven, zijn er
buitenschools in kleine groepjes muzieklessen gegeven door instrumentdocenten. Het instrument
kregen de leerlingen van HOV in bruikleen. Voor deze fase is een kleine eigen bijdrage gevraagd van
de ouders.
Fase 3 [september – oktober 2020]: De muziekdocenten zijn voor een periode van 6 weken terug in
de klas geweest om samen met de leerlingen de workshops te doen die leiden tot een muzikale act.
Alle acts zijn onderdelen van het eindoptreden (= de projectafsluiting). De kinderen die een
instrument hebben leren bespelen in fase 2, zijn als echt orkest in fase 3 buitenschools verder gegaan
met musiceren. Het projectorkest stond onder leiding van Bert Groothedde.
Projectafsluiting
Na diverse bijstellingen qua planning en uitvoering, waarbij Pathé Leidsche Rijn – als partner voor de
eindvoorstelling in verband met optreden in de grote zaal – zich heel constructief en meedenkend
heeft opgesteld, moest als gevolg van aangescherpte maatregelen toch worden besloten om de
projectafsluiting te filmen en als online evenement verder vorm te geven. Naar aanleiding hiervan is
een partnerschap met ROC RijnIJssel van de grond gekomen. Alle afzonderlijke onderdelen van de
projectafsluiting (acts van de scholen, optreden van het projectorkest en HOV-D en de doorlopende
verhaallijn verteld door Professor Bioz) zijn opgenomen en later tot een geheel gemonteerd.
De projectafsluiting beleefde op zondag 25 oktober om 15.30 uur op YouTube zijn première en is
ondertussen ruim 650 keer bekeken. De online projectafsluiting is niet alleen door direct
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betrokkenen bij het project bekeken, maar was voor de redactie van Klankwijzer – het magazine voor
de amateurmuzieksector in Nederland – de aanleiding om een verzoek bij HOV neer te leggen om
kennis en ervaring met betrekking tot het organiseren en uitvoeren van online evenementen te
delen. Hierover is een elders in dit jaarverslag al genoemde publicatie verschenen.

Uit de groep kinderen die een instrument heeft leren bespelen is, net als de andere jaren, weer een
groep leerlingen voortgekomen die verder wilde gaan met muziek maken. Zij hebben hun
buitenschoolse muzieklessen gecontinueerd en zijn in oktober 2020 ingestroomd in het E-orkest.
Toekomst
De wijze waarop Harmonieorkest Vleuten muziek in de scholen brengt, past geheel bij de visie die
wordt uitgedragen vanuit ‘Meer muziek in de klas!’ (publiek-privaat initiatief vanuit o.a. Ministerie
van Onderwijs en de VandeEnde Foundation) en de regeling Impuls Muziekonderwijs die door het
Fonds Cultuurparticipatie is ontwikkeld. De aanpak van HOV heeft een 100 procent match met deze
ontwikkelingen. HOV is daarom voornemens om de Muziek is de Basis! Activiteiten te continueren.
2020-2021 – 10 jarig bestaan van het project!
In 2020 heeft een nieuwe groep vrijwilligers de organisatie overgenomen van de vrijwilligers die dit
de afgelopen jaren hebben gedaan. Zij zijn direct voortvarend aan de slag gegaan met het in de
steigers zetten van de 2020-2021 jubileum editie van het project. De start is als gevolg van
coronamaatregelen, als gevolg waarvan ondermeer de basisscholen zijn gesloten, vertraagd en de
impact daarvan op het project moet duidelijk worden zodra er meer bekend is over versoepeling van
de maatregelen.

Harmonieorkest Vleuten

- 64 -

Jaarverslag 2020

Deel 3: Jaarrekening
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Bijlage A
Overzicht
activiteiten 2020
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Bijlage A

Overzicht & Evaluatie Activiteiten HOV 2020

Onderstaand een overzicht van activiteiten georganiseerd door HOV of waarbij HOV in uitvoering en/of organisatie bij betrokken is.
Evenementen die wel voorzien waren, maar als gevolg van Corona-maatregelen geen doorgang hebben kunnen vinden staan volledigheidshalve wel in het
overzicht. Evenementen die in aangepaste vorm wel zijn doorgegaan is omschrijving aangepast.
Niet vooraf gepland evenementen zijn ingevoegd. Zo ontstaat een compleet overzicht.
Publieksbereikfactor bij online optredens is een inschatting hoeveel mensen het optreden hebben bekeken per view of event. Aantal views zijn vermenigvuldigd
met deze factor om te komen tot (geschat) gerealiseerd publieksbereik.

Activiteitenoverzicht 2020
Activiteit &
datum

Omschrijving / Concept

Nieuwjaarsconcert
18 januari

HOV-A – Mooi nieuwjaarsconcert in stijl met
passend repertoire – muzikaal uitdagend én
voor breed publiek herkenbaar

Doel
Artistieke verdieping van A-orkest
combineren met een voor een breed
publiek aantrekkelijk optreden

Zeer geslaagd optreden voor
uitverkochte zaal.
Met medewerking van jonge
solist Franka van Dommelen
(sopraan)

Tweeledig: (1) Tonen aan directe kring
vaste supporters (Vrienden HOV en
familieleden & kennissen van spelende
leden) wat de orkesten in hun mars
hebben en (2) leerlingen uit
opleidingsorkesten krijgen een goed beeld
van de mogelijkheden binnen de
vereniging in ‘hogere’ orkesten en kunnen
hier inspiratie en motivatie uithalen

Bijzonder goed bezocht
Vriendenfestival met
gevarieerd muzikaal
programma. Middag werd extra
feestelijk omdat burgemeester
Van Zanen aan zowel Jaap
Bakker als Riek Bransen een
lintje kwam uitreiken

Locatie: Podium Hoge Woerd
Vriendenconcert
16 februari

B t/m G orkest - Concert waar alle orkesten
van de vereniging samen optreden. Volgens
in 2019 geïntroduceerde ‘festival-concept’ –
meerdere orkesten en ensembles treden
gelijktijdig op en publiek kan kiezen waar ze
willen gaan luiteren en wanneer ze willen
wisselen. Altijd veel belangstelling van
familie en bekenden van spelende leden.
Stichting Vrienden van HOV draagt bij in
organisatiekosten van dit concert
Locatie: CultuurCampus Vleuterweide

Evaluatie

Prognose
Publiekbereik

Gerealiseerd
Publieksbereik

250

250

400

450

Activiteit &
datum
Ode an die Freude
22 maart

Omschrijving / Concept
In Duitsland gestart initiatief – door HOV
actief gepromoot om dit ook in Nederland
over te nemen – waarbij amateurmusici
overal in Nederland op hetzelfde moment
Ode an die Freude spelen

Doel

Evaluatie

. Muzikaal moment om mensen middels
muziek te verbinden in Coronatijd.

Op zeker 10 plekken is dit stuk
buiten gespeeld

Prognose
Publiekbereik

Gerealiseerd
Publieksbereik

0

1250

250

0

0

Online views 1227
bereikfactor fysiek 2,5

Locatie: Verspreid in de wijken
Uitwisselingsconcert
5 april

A-orkest – AdeZi concert – HOV-A speelt
uitwisselingsconcert met OBK Zeist –
bekend 1e divisieorkest olv A. Span
Locatie: CultuurCampus Vleuterweide.

“Melodietje”
Ntb april

Corona serenade
16 april

Promotie blaasmuziek en amateurkunst.
De betere orkesten van Nederland een
podium geven. Goede PR voor HOV om
deelnemer in deze concertserie te mogen
zijn.

O-orkest & E-orkest – Jongste orkest en
ouderenorkest spelen samen een
jeugdvoorstelling Locatie: Zimihc Zuilen of
CultuurCampus Vleuterweide

Integratie jongeren en ouderen – door Oorkest met iets meer muzikale
vaardigheden te koppelen aan het Eorkest krijgt jeugd de mogelijkheid om
‘interessanter’ programma te spelen voor
ander en groter publiek.

Als concert vervallen agv
Corona

250

Trailer is opgenomen waarbij
HOV-O en HOV-E samen
hebben gespeeld. Film is
uitgezonden tijdens LRF online
(6 september)

50

Bewoners van verzorgings- en
verpleeghuizen zaten zonder bezoek in de
lock down. Bloaskapel Vleuten bracht een
serenade aan de bewoners van Parkhof –
ism Lionsclub

Bewoners een verzetje bieden en laten
weten dat we aan ze denken

Muzikaal gebaar is met veel
waardering ontvangen –
bewoners waren er de dagen
daarna nog vol van.

0

Locatie: Parkhof Vleuten

Harmonieorkest Vleuten
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100

Activiteit &
datum
Koningsdag
27 april

Omschrijving / Concept
Opzet ivm Corona en vervallen van centraal
georganiseerde feestelijkheden geheel
gewijzigd. HOV heeft actief meegedaan aan
optoep om op zoveel mogelijk plaatsen ’s
ochtends het Wilhelmus te laten klinken.
Binnen de vereniging hebben we er een
zoom-evenement van gemaakt.

Nat. Herdenking
4 mei

Locaties: Vleuten, Haarzuilen, LR
Berlijnplein, Online en op weel plekken in
de wijk

Harmonieorkest Vleuten
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Doel

Evaluatie

-.Wilhelmus laten klinken tijdens
Woningsdag om zo toch het bijzondere
karakter van deze dag op zoveel mogelijk
plaatsen in de wijk kracht bij te zetten

Traditionele programma i.s.m. Oranje
Stichting Wilhelmina is vervallen
Leveren van een muzikale bijdrage aan
dodenherdenking in Coronatijd

Jaarverslag 2020

Het zoom-evenement was zeer
geslaagde ludieke start van
Woningsdag. Er is vanaf 35
plekken ingeschakeld en op nog
meer plekken gespeeld.
40 speellocaties
bereikfactor 2,5
online views: 1000
Een trompettisten vanuit HOV
hebben op 4 mei rond de klok
van 20u, ondanks het feit dat er
geen georganiseerde
herdenkingen waren, wel fysiek
bij de monumenten in Vleuten,
Haarzuilens en op het Berlijnplein het signaal Taptoe en het
Wilhelmus gespeeld. Daarnaast
is door een groot aantal
muzikanten in de eigen straat
gespeeld. Herdenkingen zijn in
aantal gevallen online gedaan
waaraan HOV trompettisten in
de voorbereiding hun
medewerking aan hebben
verleend
online views 1400 Vl 464 LR
speellocaties 20
bereikfactor online 1,25
Bereikfactor fysiek 4

Prognose
Publiekbereik
0

Gerealiseerd
Publieksbereik
1100

1950
300

100

450

Activiteit &
datum
Zingende Beelden
17 mei

EuroVisie concert
22 mei

#UtrechtBlaast
Buiten concert
6 juni

Samenspeelvideo
7 juni

Omschrijving / Concept

Doel

Evaluatie

Prognose
Publiekbereik

Gerealiseerd
Publieksbereik

B-orkest – Deelname van het B-orkest aan
evenement ‘Zingende Beelden’ ism
Cultuur19 in MaximaPark. Vernieuwend
element om dans op locatie uit te voeren
met live muziek
locatie: MaximaPark Leidsche Rijn

Bijdragen aan groot cultureel evenement
in de wijk. Voor orkest zeker gericht op
artistieke verdieping, nieuw element is
samenwerking met discipline dans op
locatie.

1500

0

C-orkest – In de periode waarin het
EuroVisie Songfestival in Nederland
plaatsvindt een concert neerzetten met
herkenbare songfestival melodieën.
Natuurlijk kan hier zang door jong talent uit
de wijk niet bij ontbreken. Samenwerking
wordt gezocht met Amadeus Lyceum, Vocal
Arts Academy en koren
Locatie: Zimihc Zuilen of CultuurCampus
Vleuterweide

Talentontwikkeling en artistieke
verdieping met voor breed publiek
aansprekend programma in aansluiting op
‘culturele actualiteit’

275

0

A/B orkest - Optreden in centrum Utrecht
om HOV aan breed publiek te presenteren
en blaasmuziek –te promoten. Ism ZIMIHC
en andere kunstdiscipline (zang of dans ntb)
Locatie: Utrecht Centrum

- Bekendheid geven aan Utrechtse
blaasmuziekcultuur.
- Nieuw publiek bereiken
- Netwerken / sociale functie met andere
Utrechtse muziekverenigingen

400

0

HOV-B heeft een samenspeelvideo
gemaakt, waarbij de leden thuis individueel
hun partij instuderen en vervolgens zichzelf
opnemen waarna het tot een geheel is
gemonteerd en klinkt als een heel orkest.
Locatie: Online

Leden stimuleren om muzikaal actief te
blijven en stimuleren ‘verenigingsgevoel’
door toch iets gezamenlijks te produceren

0

597

Harmonieorkest Vleuten
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Geslaagd experiment dat wel
duidelijk heeft gemaakt dat de
montage heel veel werk met
zich meebrengt.
online views 597
bereikfactor online 1

Activiteit &
datum

Omschrijving / Concept

Doel

Mid Zomer avond
concert

A & B-orkest – Optreden in De Vlinderhof in
het MaximaPark.
Midzomeravondconcerten, waarvan HOV
enkele jaren geleden het eerste verzorgde,
zijn inmiddels een traditie geworden.
Informeel concert met thematisch
repertoire gebaseerd op midzomernacht
vieringen in Scandinavië. in prachtige
entourage van Vlinderhof
Locatie: Vlinderhof MaimaPark

Muzikaal ruimte voor artistieke verdieping
en vanuit inhoudelijke samenwerking
bijdrage leveren aan verbindend cultureel
evenement in de wijk

Speelfilm over hoe muzikanten die graag
samen muziek maken de Corona lock down
ervaren en hoe fijn het is om dan toch weer
samen te mogen spleen – het geheel in de
herkenbare eigen omgeving tegen het décor
van een uniek stukje Vleutens erfgoed

Produceren ludieke film om
verenigingsgevoel te stimuleren en
document met kwinkslag op te leveren
om duidelijk te maken hoezeer samen
muziek maken wordt gemist

20 juni

HOV-A in Coronatijd – the online
movie
24 juni

Evaluatie

Maken van de film maakte veel
enthousiasme los. Ook heel
veel enthousiaste reacties
vanuit het hele land ontvangen;
doel bereikt

Prognose
Publiekbereik

Gerealiseerd
Publieksbereik

500

0

0

1974

30

0

Locatie: Hamtoren Vleuten en diverse
andere locaties in de wijk (o.a. Haarzuilens,
MaximaPark)
Pretpark concert
Eind juni
(kan ook op ander
moment in het jaar
zijn)

Ntb orkest – is mede afhankelijk van
mogelijkheid / datum - Met het orkest naar
een pretpark om daar een concert te geven.
Naast het leveren van een muzikale
prestatie rest van de dag sociaal met elkaar
op stap in een uitnodigende omgeving

Goed concert geven voor nieuw publiek –
goed voor artistieke ontwikkeling en
podiumervaring
Sociale cohesie binnen het orkest
versterken om zo juist de jeugd in
puberleeftijd te kunnen behouden voor de
amateurmuziek

Locatie: Efteling of ander pretpark

Harmonieorkest Vleuten
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250

Activiteit &
datum
Campusfestival
11 juli

Omschrijving / Concept
G-Orkest en/of ensemble
Amateurkunstfestival ism Cultuur19 op de
Cultuurcampus Vleuterweide. HOV levert
passende op participatie gerichte bijdrage.
Locatie: Theater Vleuterweide of
buitenpodium (online)

Doel

Evaluatie

Invulling geven aan doelstellingen van
maand van de amateurkunst (Ik Toon)
Profilering Campus t.b.v. amateurkunst
Stimuleren van wijkgerichte cultuurparticipatie Promotie #UtrechtBlaast

De ‘kennismaken met HOV’ en
de trailer van ‘Melodietje in
mijn hoofd’ hebben samen 176
views. Daarmee is de HOV
bijdrage het op 2 na best
bekeken onderdeel van het
Campusfestival Online

Prognose
Publiekbereik

Gerealiseerd
Publieksbereik

250

200

250

0

250

260

Online views 176
online bereikfactor 1,25
BBQ-concert
16 Juli

Leidsche Rijn
Festival
Augustus

A t/m G orkest - Seizoensafsluiting met
gehele vereniging. Alle orkesten (A t/m G)
verzorgen een optreden voor leden van
andere orkesten, familie, relaties van het
HOV en bezoekers. Een muzikaal en ook
duidelijk sociaal event.
Locatie: CultuurCampus LR

(1) Binding met vereniging door ontmoeting in ongedwongen setting, (2)
Tonen aan publiek en relaties wat de
orkesten in hun mars hebben en (3)
leerlingen uit opleidings-orkesten halen
inspiratie uit zien ‘hogere’ orkesten.

Workshops & ensemble – ism Cultuur19
Een cultureel festival voor kinderen. HOV
zal tijdens LRF enkele workshops aanbieden
die gericht zijn op actieve participatie door
kinderen.
Dit sluit goed aan op doelen van LRF.
Het is vanwege planning (festival zo kort na
zomervakantie) eigenlijk niet mogelijk om
op te treden met een orkest (ivm ontbreken
repetitietijd).
Locatie: Festivalterrein Castellum Hoge
Woerd

Actieve participatie jonge jeugd en hen
enthousiasmeren voor muziek
Profilering HOV als actieve lokaal
betrokken gezelschap

Harmonieorkest Vleuten
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Ook het LRF is online gegaan.
Het het gehele festival wist 264
unieke viewers te bereiker,
waarvan er 104 naar de HOV
bijdrage hebben gekeken. De
HOV bijdrage scoort daarmee
een 45% view score – dat is
heel hoog.
YouTube views 104
publieksbereikfactor 2,5
(vastgesteld iom Cultuur19)

Jaarverslag 2020

Activiteit &
datum

Omschrijving / Concept

Doel

Evaluatie

Uitfeest
1e weekend sept

Ensembles en/of B-orkest - Evenals
voorgaande jaren zal HOV zich muzikaal
presenteren op het Uitfeest .
Locatie: LeidscheRijn of Utrecht Centrum

Maak HOV zichtbaar als actieve
hedendaagse muziekvereniging en als
speler in het culturele veld van Vleuten –
De Meern – Leidsche Rijn

Muziekkamp

D -orkest – jaarlijks terugkerend
studieweekend / kamp voor jeugdleden van
D orkest. Naast musiceren is ook
ontwikkelen van sociale band belangrijk
.Thema: Dieren & Muziek is de Basis

- Enthousiasmeren van en gevoel van
betrokkenheid stimuleren bij jeugdleden
door samen muziek te maken en vooral
ook veel leuke dingen samen te doen.

4 oktober

Leden D orkest

Prognose
Publiekbereik

Gerealiseerd
Publieksbereik

350

0

35

35

40

0

0

310

Locatie: Amerongen
Studieweekend
12/13 oktober

HOV-B – Studieweekend waarin het orkest
middels tutti- en sectierepetities actief
werkt aan kwaliteitsverbeteringen in
samenspel en klank. m.n. repertoiregebonden in aanloop naar het popconcert
(begin november)

Artistieke verdieping en
orkestontwikkeling
Versterken sociale cohesie

Locatie ntb
Culturele Zondag
“Welkom Thuis
LR”
18 oktober

Optreden van HOV-E en HOV-G; waarbij dit
het concertdebuut van HOV-G was.
Optreden is via de live stream van Culturele
Zondagen ‘uitgezonden’

Culturele presentatie tbv de bewoners van
de stad en ter promotie van Utrecht als
levendige bruisende stad

Locatie: CultuurCamps Vleuterweide
(Online – Live Stream)

Harmonieorkest Vleuten

-6-

Jaarverslag 2020

Geslaagd optreden dat via de
live stream van Culturele
Zondagen is uitgezonden.
Online 207 views
(factor 1,5)

Activiteit &
datum

Omschrijving / Concept

Doel

Muziek is de Basis!

D-orkest & projectorkest - Project op
basisscholen in Vleuten en Leidsche Rijn. In
een eerste fase worden een aantal muzikale
grondbeginselen bijgebracht, waarna de
kinderen snel zelf aan de slag gaan met
creëren / scheppen van een eigen
muziekstuk en dit ook gaan uitvoeren.
Daarnaast krijgen de kinderen die daar
belangstelling voor hebben de kans om een
instrument te leren bespelen. Beide
stromingen worden samen gebracht in een
grote project-afsluiting waar kinderen een
optreden verzorgen. Het D-orkest van HOV
speelt hier ter ondersteuning van de
projectorkestklas.
Locatie: Pathé LR

Stimuleren muzikale ontwikkeling van
leerlingen in het basisonderwijs, het
leveren van een bijdrage aan structurele
verbetering van muzikale vorming in het
basisonderwijs in Vleuten & Leidsche Rijn,
het onder de aandacht brengen van
(blaas)muziek en #UtrechtBlaast en
daarmee stimuleren van kinderen en hun
sociale omgeving naar (actieve)
cultuurparticipatie.

Analoog aan PromsNacht en Top2000
concert (2018) wordt een ‘popconcert’
gegeven. Hierbij wordt samengewerkt met
diverse (lokale) vocalisten.
Locatie: Poppodium Azotod of Ampco
studio’s

Bereiken nieuw publiek - jongeren laten
zien dat blaasmuziek ‘cool’ is
Talentontwikkeling

A-orkest – Studiedag waarop het orkest
middels tutti- en sectierepetities actief
werkt aan kwaliteitsverbeteringen in
samenspel en klank. m.n. repertoiregebonden in aanloop naar Theaterconcert
met Vincent Houdijk
Locatie: CultuurCampus Vleuterweide

- Verbeteren artistieke kwaliteiten Kwaliteitsimpuls m.b.t. samenspel en
speelmanieren voor zowel orkest als
individuele muzikant

25 oktober

Popconcert
Begin november

Studiedag
Begin november

Harmonieorkest Vleuten
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Evaluatie

Jaarverslag 2020

Uitvoering is in delen
opgenomen en op 25 oktober
online uitgezonden
Online views 658
bereikfactor 2,5

Prognose
Publiekbereik
1000

Gerealiseerd
Publieksbereik
1645

500

200

0

75 leden

0

Activiteit &
datum
Studieweekend &
Dance Concert
16 november

Omschrijving / Concept
HOV-C - Studieweekend waarin het orkest
middels tutti- en sectierepetities actief
werkt aan kwaliteitsverbeteringen. Het
weekend werkt toe naar het afsluitende
Dance Concert samen met dansschool NL
Dance. Kinderen van NL Dance nemen ook
deel aan het weekend.

Doel

Evaluatie

Artistieke verdieping en
orkestontwikkeling
Versterken sociale cohesie
Samenwerken met andere kunstdiscipline
(dans)

Prognose
Publiekbereik
75

Gerealiseerd
Publieksbereik
0

250

Gericht op uitvoering Dance concert

Locatie: ntb
Theaterconcert
28 november

Sinterklaasconcert
2 december

All you need is
music
December

HOV-is benaderd door Vincent Houdijk
(professioneel musicus, docent
conservatorium & theatermaker
https://www.vincenthoudijk.com/biography) om
samen een voorstelling te maken. Is coproductie met podium Hoge Woerd
Locatie: Podium Hoge Woerd

Artistieke verbreding en interessante
cross over met theater
Innovatie – vernieuwende voorstelling
Bereiken nieuw publiek

275

0

E-orkest geeft optreden in Sinterklaasthema
–Kinderen worden uitgenodigd voor
gezellige muzikale middag. Samenwerking
met zorginstellingen en Sinterklaas!
Overwogen wordt om ook G-orkest hierbij
te betrekken
Locatie: CultuurCampus Vleuterweide

Doelgroepconcert
Ontwikkeling D-orkest – spelen voor
publiek

75

0

Ivm Corona gewijzigde opzet. Alle
geledingen van de vereniging hebben
gelukkig nog net op tijd een muzikale
kerstgroet kunnen opnemen. Deze is toen
duidelijk werd dat presenteren mbv een
led-auto ook niet mogelijk was digitaal

Sociaal maatschappelijke functie en kracht
van muziek inzetten om kerstgevoel te
brengen op plekken en bij mensen die dit
‘verdienen’ en/of zelf niet meer naar de
muziek toe kunnen.

Harmonieorkest Vleuten
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Zieken, ouderen,
mantelzorgers, zorgverleners
etc.
38 kerstgroeten verzonden
publieksbereikfactor 3

100

114

Activiteit &
datum

Sectierepetities &
workshops
(3-4x / sectie / jr)

Omschrijving / Concept

Doel

Evaluatie

gedistribueerd naa mensen die voor All You
Need waren aangemeld. Later zijn de
kerstgroeten ook op social media
gepubliceerd.

Daarnaast ook ingezet om een
breed publiek te bereiken met
een muzikale kerstgroet door
dagelijks een 2 filmpjes op
social media te posten

Locatie: Volledig online / digitaal

Totaal Online views 4190

A & B-orkest - Om buiten de algemene
orkestrepetities om extra aandacht te
kunnen besteden aan verdieping van
artistieke kwaliteit wordt 3-4x per jaar in
kleine groepen (secties) gerepeteerd. Een
sectierepetitie is specifiek bedoeld voor
verdiepen van kwaliteit (repertoire
gebonden) terwijl bij workshops naast
verdieping ook verbreding een rol speelt. In
workshops is aandacht voor zaken die
gerelateerd zijn aan het spelen op een
instrument (blaastechniek, intonatie,
omgaan met rieten voor houtblazers, effect
van mondstukken voor koperblazers etc.)
Sectierepetities voor 2019 worden nog
gepland.

Verdieping en verbreding van de
(artistieke) kwaliteiten van de individuele
muzikant en de sectie waarin deze speelt
ten dienste van orkestontwikkeling, zodat
dit uiteindelijk resulteert in betere
optredens van het orkest
(intern ontwikkelingsgericht)

Locatie: Diverse - obv beschikbaarheid en
prijs

Harmonieorkest Vleuten
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Prognose
Publiekbereik

Gerealiseerd
Publieksbereik

4190
110

Activiteit &
datum
Ad hoc optredens
(ntb)

Omschrijving / Concept

Doel

Evaluatie

Flexibel proberen in te spelen op vragen uit
omgeving en van partners om een vorm van
muzikale ondersteuning. Als gevolg van
jaarplanning en benodigde repetitietijd is
mogelijkheid om in te gaan op verzoeken
vrij beperkt. Beschikbaarheid van voldoende
bezetting & dirigent zal altijd eerste
bepalende criterium zijn.
Indien er geen orkest kan spelen zal een
ensemble gevraagd worden invulling te
geven aan de vraag.

Naast lang geplande optredens toch ook
in staat zijn om in te spelen op ad hoc
vragen vanuit samenwerkingspartners en
social-maatschappelijke omgeving

Zijn ingevoegd voor zover deze
nog niet in de lijst stonden

Prognose
Publiekbereik
Ntb

Locatie: Ntb

Totalen voor programma 2020
Onderstaande cijfers zijn sommaties van bovenvermelde evenementen. Interne activiteiten (studiedagen etc) zijn hierin niet meegerekend.

In Jaarplan 2020 voorzien aantal optreden: 26

Gerealiseerde optredens 2020:

Prognose totaal bezoekers Jaarplan:

Gerealiseerd publieksbereik: 14.390

Harmonieorkest Vleuten

10.900
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16

Jaarverslag 2020

Vervallen agv Corona: …..18

Gerealiseerd
Publieksbereik
0

Harmonieorkest Vleuten
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