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NIEUWSBRIEF
HARMONIEORKEST VLEUTEN

HET NIEUWE SEIZOEN IS BEGONNEN!
Welkom allemaal in het nieuwe muziekseizoen! We zijn inmiddels met alle
orkesten al weer volop aan het spelen. En na een eerste maand in coronaopstelling, kunnen alle orkestenHOV-A en HOV-B ook eindelijk weer in de
standaard orkestformatie repeteren. Geen moment te vroeg, want de eerste
concerten komen met rasse schreden dichterbij.
In deze nieuwsbrief vinden jullie een overzicht van alle activiteiten voor de
komende tijd én een korte terugblik op wat we de afgelopen maanden allemaal
hebben gedaan.

RABO CLUBSUPPORT
Opgelet! Er kan weer gestemd worden
voor Rabo ClubSupport en ook HOV
doet mee. Ben je lid van de Rabobank,
dan kun je meebepalen welke
vereniging financiële ondersteuning
ontvangt, Stemmen op HOV kan tot 25
oktober via de Rabo App of online op
rabobank.nl.

CORONAPROTOCOL
Wij volgen als HOV de geldende
richtlijnen vanuit de rijksoverheid en
de KNMO. Voor nu zijn daarbij voor ons
de volgende punten van belang:

24/10: IK HEB EEN MELODIETJE IN MIJN HOOFD
Leuke vertelvoorstelling voor jong en oud door HOV-E én HOV-0
Meer info: klik hier

07/11: HOV-B: KOFFIECONCERT MET ST. CAECILIA MADE
22/4: MUZIEK KAN ALTIJD! HOV-PREMIERE
Meer info: klik hier

1. Er hoeft geen 1,5m afstand meer te
worden gehouden tussen de
orkestleden bij repetities en
concerten.
2. repetities vallen onder kunst- en
cultuurbeoefening en daarvoor is
geen Coronatoegangsbewijs nodig.
3. bij concerten heeft het publiek
(vanaf 13 jaar) een
Coronatoegangsbewijs nodig.
4. aangezien orkestleden zich tijdens,
voor en na concerten mengen met
het publiek, vragen we ook van hen
een Coronatoegangsbewijs.
5. leden en publiek wordt gevraagd
thuis te blijven bij
Coronagerelateerde klachten
6. zodra er een drankje bij een
activiteit komt, wordt het gezien
als horeca en is een Coronatoegangsbewijs nodig (dit geldt
bijv. voor bar na afloop van de
repetities. Het pauzedrankje zien
we als afhaal, daar is geen
Coronatoegangsbewijs voor nodig).
7. horeca moet om 0.00 uur sluiten.
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De kas van HOV spekken zonder
dat het je zelf een cent extra kost?
Dat kan door online bestellingen
bij webwinkels te doen via
Sponsorkliks!. Weten hoe het werkt?
Klik hier.

13/11:ARJAN GAASBEEK IN CONCERT
MET HOV-A EN PIETER AAFJES

JEUGDFESTIVAL
UTRECHT BLAAST

Meer dan anderhalf jaar hebben zowel HOV-A als Pieter Aafjes niet voor publiek
kunnen spelen. Nu ze eindelijk weer het podium mogen betreden, zijn beide orkesten
er dan ook op gebrand deze avond op Podium Hoge Woerd een fantastisch concert
neer te zetten. Voor meer informatie en het bestellen van kaarten, klik hier.

ZOMER PROJECTORKEST
Na een jaar bijna niet kunnen repeteren, kwam de zomervakantie voor veel leden wel wat
vroeg. Speciaal voor de enthousiastelingen van HOV-A, HOV-B en HOV-) die ook in juli en
augustus door wilden spelen, werd daarom speciaal een zomer projectorkest in het leven
geroepen, dat afwisselend onder leiding van Arjan Gaasbeek, Erik Rozendom en Herman
Wiegers stond.

Op 19 maart 2022 organiseert het HOV
in samenwerking met Adezi voor de
derde keer een festival speciaal voor
jeugdorkesten. Dit keer met het thema
‘Superhelden en stripfiguren’.
Speciaal voor dit festival is door Ivo
Kouwenhoven een muziekstuk
gecomponeerd, dat door alle
deelnemende jeugdorkesten wordt
gespeeld. Tijdens het festival krijgt elk
jeugdorkest 30 minuten podiumtijd
om te laten horen wat zij in huis
hebben.
Er hebben zich inmiddels al 10
orkesten aangemeld.
Meer informatie over het festival vind
je op harmonieorkestvleuten.nl.

HOV PAPIERCONTAINER
Als ieder lid de papiercontainer dienst
doet, ben je maar zo af en toe aan de
beurt. Niet gek als je dan niet meer
helemaal weet waar je allemaal op
moet letten. Daarom legt Marielle het
in dit filmpje nog even uit; handig!
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AGENDA
Vrijdag 15 oktober 2021 (16.15 uur)
HOV-E en HOV-O: generale repetitie
Melodietje – CultuurCampus
Zondag 24 oktober 2021 (14.00 uur)
HOV-E en HOV-O: Melodietje –
CultuurCampus
Zondag 7 november 2021 (11.00 uur)
HOV-B: Koffieconcert – Made
Zaterdag 13 november 2021
(20.00 uur)
HOV-A: Dubbelconcert met Pieter
Aafjes – Podium Hoge Woerd
Zaterdag 20 t/m zondag 21
november 2021 (hele weekend)
HOV-C: Kamp (met repetitie met NL
Dance) – Amerongen

ZONNIG OPTREDEN HOV-O
Vrijdagmiddag 24 september gaf het overdagorkest een concert bij Villa Sluysoort in
Maarssen. De bewoners namen plaats in de tuin om te genieten van de muziek en het
mooie weer. Het was een geslaagd optreden dat door zowel publiek als orkestleden
werd gewaardeerd.

HOV-D HARRY POTTER WEEKEND

Woensdag 1 december 2021
HOV-E: Sinterklaasconcert tijdens
repetitie– CultuurCampus
Vrijdag 17 december 2021 (avond)
HOV-G (voorprogramma):
Benefietconcert De Blauwe Vogel
met Alla & Vitaliy Sokolovskiy –
CultuurCampus
Zaterdag 18 december 2021 (avond)
HOV-C: Kerstconcert met NL Dance –
Zimihc theater
Woensdag 22 december 2021
(tijdens repetitie HOV-D)
HOV-D: All you need is music –
ensembles diverse locaties
Zondag 13 februari 2022 (overdag)
Diverse HOV-orkesten en ensembles:
Vriendenfestival – CultuurCampus
Zaterdag 19 maart 2022 (overdag)
HOV-C: Jeugdorkest festival Utrecht
Blaast – CultuurCampus
Zaterdag 26 maart 2022 (overdag)
HOV-A: Open Nederlands Harmonie
Kampioenschap – Barneveld
Donderdag 21 april 2022 (middag)
HOV-D en HOV-P: Eindoptreden
Muziek is de Basis! – Pathé Leidsche
Rijn
Zaterdag 9 april 2022 (avond)
HOV-A: Dubbelconcert met
Orventus – CultuurCampus

In het eerste weekend van oktober was HOV-D te gast in Zwijnstein. Onder het
toeziend oog van muziekprofessor Christiaan van der Weij werden spelletjes gespeeld,
opdrachten voltooid, feestmalen genoten en uiteraard ook muziek gemaakt. Meer
foto’s vind je op onze facebookpagina.

(Wijzigingen voorbehouden. Zie voor
meest actuele stand van zaken de
verenigingsagenda)

