NIEUWSBRIEF maart 2017
Dit wil je toch niet missen!
Wil je komend voorjaar/zomer in een
geweldig orkest spelen? Geef je dan snel
op voor het Nationaal Jeugd Harmonie
Orkest (NJHO). Ben je ouder dan 25
jaar? We hebben voor dit project
besloten om ook iets oudere muzikanten
die aan de criteria voldoen toe te laten,
om iedereen toch deze ervaring te
gunnen. Uiteraard geldt dit ook voor oud
leden van het NJHO! De termijn voor
inschrijving voor de audities is verlengd

tot 8 maart a.s.
Heb je interesse om mee te doen? Kijk dan naar de voorwaarden in het
reglement op http://www.knmo.nl/reglement-njho/ en schrijf je daarna snel in!
Ook verdere informatie over de concerten en het programma vind je via de
KNMO-website: www.knmo.nl/njho

2e Open Nederlandse
Harmonie Kampioenschappen
Op zaterdag 4 november 2017 worden voor
de
2e keer de Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen (ONHK) gehouden in
de prachtige locatie “De Lawei” te Drachten.
Deze concertzaal wordt alom geprezen vanwege zijn fraaie akoestiek.
De KNMO staat van harte achter het organiseren van deze Kampioenschappen,
dat stellen wij zeer op prijs. Voor alle geledingen binnen de KNMO was er al een
Landskampioenschap, alleen voor de Harmonie orkesten kwam dat er tot nu toe
niet van. De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslan (OMF) liep al langer
met dit plan in gedachten. Nu het landelijk tot twee maal toe niet is gelukt, heeft
de OMF de organisatie nu op zich genomen. Er is een taakgroep geformeerd die
met voortvarendheid een en ander oppakt.
Wij zien met enige trots terug op de geslaagde 1e Open Nederlandse Harmonie
Kampioenschappen op 5 november 2016.
De voorbereidingen voor de tweede editie zijn alweer in volle gang.
De jury bestaat o.a. uit de heren A. Schillings en H. Ramaekers.

Er zal één verplicht werk moeten worden gespeeld per divisie. De verplichte
werken per divisie zijn in februari vastgesteld door het Repertoire Informatie
Centrum te Arnhem.
De jury is geblindeerd opgesteld. Er wordt een score tussen 0 en 100 punten
gegeven.
De hoogste score per divisie mag zich Kampioen van Nederland noemen.
De volgorde van optreden wordt op de dag van het Kampioenschap door loting
vastgesteld. Het reglement is vastgesteld aan de hand van ervaringen binnen
andere Kampioenschappen.
Het is echt van groot belang voor de hele Harmonie sector in Nederland dat er
óók een Nederlands Kampioenschap voor harmonie orkesten van de grond komt.
Organisatorisch is en zal alles voor deze tweede editie weer tot in detail heel
goed geregeld worden.
Maar om het ONHK echt te laten slagen is het natuurlijk van belang dat jullie zelf
meedoen, of, wanneer zoiets dit jaar nog niet in jullie planning/programmering
past, dat jullie in ieder geval promoten dat er voldoende harmonie orkesten aan
de ONHK gaan meedoen.
We dringen er bij alle Harmonie orkesten op aan deze verantwoordelijkheid
serieus op te pakken.
Op onze website www.onhk.org staan de verplichte werken voor 2017 en via de
website kunnen jullie jullie harmonie opgeven voor 4 november 2017.
Mogen we jullie verwelkomen op 4 november 2017 in De Lawei?

Jubileumconcert met workshops
Galaconcert: La Musique Militaire Grand-Ducale op 31
maart in Ouddorp
Vrijdag 31 maart aanstaande organiseert fanfareorkest De
Hoop in samenwerking met de Zuid-Hollandse Muziekbond
een galaconcert van het Luxemburgse professionele Militaire
Harmonieorkest Grand-Ducale.
Het concert zal aanvangen om 20:00 uur in de Dorpstienden
te Ouddorp. Kaarten kosten in de voorverkoop 10 Euro aan
de kassa 12,50 Euro. U kunt kaarten voor dit concert
reserveren door een mail te sturen aan:
tickets@fanfaredehoop.nl o.v.v. Galaconcert +Naam bezoeker en aantal
kaarten.
La Musique Militaire Grand-Ducale behoort tot de Europese top onder de militaire
orkesten. Het orkest heeft een rijke militaire traditie die zijn oorsprong vindt
halverwege de 19de eeuw. Parades, optochten en wachten behoren tot de
kerntaak van dit ensemble. Toch heeft dit orkest zich de afgelopen decennia
ontwikkeld als een concertband met een grote internationale faam. Het is de
eerste keer dat het orkest een galaconcert verzorgd in Nederland.

Workshops door leden: La Musique Militaire Grand-Ducale op 1 april in
Stellendam
Zaterdag 1 april worden er workshops gegeven door muzikanten van het GrandDucale. Deze workshops worden gehouden in het Haagse Huus te Stellendam
aan het einde van de ochtend tot halverwege de middag. De volgende
instrumenten komen aan bod: hout, trompet/bugel, trombone, groot koper,
saxofoons, hoorns en slagwerk. Het minimale niveau voor deelname is diploma
B. De kosten voor deze workshops zullen zijn: €10,- exclusief lunch. Afhankelijk
van de inschrijving zullen de groepen worden ingedeeld. Opgeven kan via:
tickets@fanfaredehoop.nl.

Algemene Ledenvergadering
Dinsdagavond 11 april houden wij onze Algemene
Ledenvergadering waarvoor wij u allen uitnodigen. Wij
vragen u deze datum alvast te noteren in uw agenda.
De definitieve uitnodiging ontvangt u uiterlijk begin
april. Uiteraard is het mogelijk om agendapunten aan
te leveren.

AKTIVITEITEN 2017
April:

Mei:

juni:

juli:

8
15
11
21
27
28/29*
29/30*
6
12/13
17
25
27
27*
31
3-4-5
10*
17
17
24
1
6
15
29-30

Z.M.B. Solistenconcours
Paasweekend
A.L.V.
begin meivakantie
Koningsdag
EBBC
Europese Ha-Fa Kampioenschappen
einde meivakantie
O.N.F.K.
theorie-examens blazers en slagwerkers
Hemelvaartsdag
N.J.F.
Pre WMC SMP concours
theorie-examens blazers en slagwerkers
Pinksterweekend
Eilandelijke Muziekdag Schouwen-Duiveland
Z.M.B. praktijk-examens
N.K. solisten slagwerk
Z.M.B. praktijk-examens
Z.M.B. praktijk-examens
Z.M.B. praktijk-examens
Begin W.M.C.
begin zomervakantie regio Zuid
einde W.M.C.

Sint Annaland
’s-Heerenhoek

Oostende
Luxemburg
Drachten
Goes
Vlissingen
Klundert
Hulst

St. Maartensdijk (bl.+ slagw.)
Kapelle (bl.+ slagw.)
Hulst (blazers)
Clinge (slagwerk o.v.b)
Kerkrade
Kerkrade

augustus:
26
september:
30
oktober:
7
14
21
27/28
November:
4
4
11
december:
8/9/10
22

einde zomervakantie regio Zuid
Twirlwedstrijd

Zierikzee

N.K. solisten - blazers
begin herfstvakantie regio Zuid

Utrecht

einde herfstvakantie regio Zuid
N.B.K.

Utrecht

Z.M.B. Concertconcours
O.N.H.K.
Z.M.B. SMP concours

Terneuzen
Drachten
optie Zierikzee/Goes

Z.M.B. Jeugd-Studie-Weekend
begin Kerstvakantie

Domburg

Nog in te plannen: Activiteiten aangedragen door de leden verenigingen
Vet gedrukt: provinciale activiteiten ZMB
Andere activiteiten: landelijk / internationaal / workshop dirigent
* geen KNMO/ZMB activiteit

