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Conferentie WASBE 2017 in Utrecht 15-22 juli
Dit jaar vindt de tweejaarlijkse internationale blaasmuziekconferentie van WASBE (World
Association for Symphonic Bands and Ensembles) plaats in Utrecht. Deze conferentie wordt
steeds in een ander land georganiseerd en biedt een programma van concerten, workshops en
repertoiresessies voor dirigenten, componisten en docenten.
Meer informatie over het (concert)programma is te vinden op de website van WASBE2017.
ZIMIHC organiseert naast de conferentie een fringe-programma en een orkestproject.

Nog plaatsen beschikbaar in WASBE-projectorkest 15-23 juli
Het WASBE2017 projectorkest is een initiatief van 14 Utrechtse harmonieën, fanfares en
brassbands in samenwerking met ZIMIHC. Onder leiding van dirigent Ivan Meylemans en met
saxofoonsolist Femke IJlstra wordt aan twee concerten gewerkt.
Het orkest repeteert dagelijks van 15-21 juli, op 22 en 23 juni zijn er concerten.
Deelname staat open voor muzikanten van alle leeftijden met C/D-niveau.
Lees meer op de website van het projectorkest en meld je via deze link aan voor deelname.

Plaats voor orkesten in WASBE fringe-programma Utrecht op 22 juli
Tijdens het fringe-programma naast de WASBE-conferentie krijgen orkesten de gelegenheid om
op te treden in Utrecht – in straten, in parken, op pleinen en op het water.
Er is in dit programma nog plaats voor optredende orkesten, met name op zaterdag 22 juli.
Tijdens de botenparades varen boten met blaasmuziek over de Oude Gracht. Er is nog plaats
voor blaasensembles van 8 tot max 24 personen vanaf 17.00 uur. De vaartocht duurt ca. 2 uur.
In de Jacobikerk is om 12.30 een lunchconcert. Ook daar is nog plaats voor een orkest.
Orkesten die interesse hebben in een van deze optredens op zaterdag 22 juli kunnen contact
opnemen met ZIMIHC, Nadine Arendsen, 06 13 32 63 96, n.arendsen@zimihc.nl.
In verband met afronding programma wordt u gevraagd met spoed te reageren op deze oproep.

Schrijf in voor het MNHU-Concertconcours/festival
Zaterdag 11 november 2017 – Zaantheater, Zaandam
Deelname aan dit evenement is mogelijk als concours- of festivaldeelnemer.
De tweede concoursdag zondag 12 november is helaas afgelast wegens te weinig deelname.
Concourssecretaris: Frank van Enkhuizen, Aletta Jacobsstraat 104, 1566 SK Assendelft
Telefoon 075-6875320, fvenkhuizen@kpnmail.nl.
Nadere informatie en inschrijfformulier: zie de MNHU-website www.mnhu.nl.

Audities voor Nationaal Jeugd Harmonie Orkest (NJHO)
Het initiatief om het NJHO nieuw leven in te blazen is overal in het land positief ontvangen.
Veel jonge muzikanten zijn geïnteresseerd in een plek in het orkest, maar omdat velen zich voor
de zomerperiode al hadden verbonden aan andere (muzikale) projecten en tournees, lukt het
niet om op dit moment met een optimaal bezet orkest te starten.
Om zoveel mogelijk talentvolle muzikanten de gelegenheid te geven mee te doen, wordt nu
ingezet op een concertserie in de herfst. De repetitie weekenden en eerste concerten zullen
plaatsvinden in september en oktober. (Orkestleden zijn dan verplicht om aanwezig te zijn.)
De eerste auditieronde heeft plaatsgevonden op zondag 26 maart jl.
Auditieronde 2 staat gepland op zaterdag 3 en zondag 4 juni.
Repetitieweekenden: 15-17 september en 13-15 oktober. Concerten: 27-29 oktober.
Ben je niet ouder dan 30 jaar? Speel je een instrument
uit een harmonieorkest of cello, harp of piano en wil
je jezelf op muzikaal gebied verder ontwikkelen in
een geweldig jeugdorkest met gelijkgestemde jonge
talenten, dan kun je je inschrijven voor de audities in
juni via http://www.knmo.nl/inschrijven-auditie-njho/.
Of attendeer jonge muzikanten die hiervoor in
aanmerking komen erop dat ze zich tot 26 mei a.s.
kunnen aanmelden!

Succesvolle deelname Evolution uit Veenendaal aan Champions Trophy
De vijfde editie van de Vlaams-Nederlandse Champions Trophy tussen M&T teams van KNMO en
VLAMO vond plaats op 4 februari 2017 in de Soeverein in Lommel (Belgie).
Vanuit de MNHU hadden 5 dames van Evolution uit Veenendaal zich op 3 onderdelen geplaatst.
Het duo Valerie Beeldsnijder & Celine Manten werden 1ste in de categorie duo twirl junior.
Het duo Larissa Commandeur & Mireille Tuithof werd 4de in de dance-twirl juvenille
Nikki van Bentum werd 4de in de solo 1 baton junior. Alle vijf dames van harte gefeliciteerd.

NK Show-Twirl op 11 maart in het Sportcentrum in Almere
Aan dit Kampioenschap werd door negen deelnemers van drie MNHU leden deelgenomen.
Het juveniele corps van EMM uit Leersum werd Nederlands Kampioen.
Dit corps plaatste zich daarmee voor het EK in oktober in Almere.
Dat gold ook voor het senior corps van Showgroep Xtreme uit Heemskerk.
The River Girls uit Amsterdam was aanwezig met vijf solisten, een duo en een team.
Het senior-team behaalde het podium met een 3de plaats.
Alle dames van harte gefeliciteerd.

Europees Kampioenschap Twirl 13-16 april in Porec - Kroatië
In de week voor Pasen neemt de NBTA Twirl equipe in Porec in Kroatie deel aan het EK Twirl.
Vanuit MNHU wordt deelgenomen door een aantal solisten 1 en 2 baton en dance-twirl junior van
S.V. Omnia uit Aalsmeer en door het senior Pompon-team van Vitality uit Alkmaar.
Deze en alle overige deelnemers veel succes toegewenst.

We besteden in deze Nieuwsbrief graag aandacht aan uw evenement
Graag bieden we onze ledenverenigingen de gelegenheid de verschillende regionale
evenementen, zoals festivals, play-ins enz. aan te kondigen in deze Nieuwsbrief en daarin de
mogelijkheden van inschrijving te vermelden.
Stuurt u een berichtje naar het secretariaat en de aankondiging wordt geplaatst.
Zend geen aanmeldformulieren mee, maar zorg dat inschrijving via Internet verloopt ofwel men
een formulier kan downloaden en vermeld de toepasselijke link in uw bericht.

Zaterdag 24 juni – Twiske Jeugd Festival
Clubgebouw Muziekvereniging Excelsior, Twiskeweg 103 te Oostzaan.
De organisatie hoopt dat uw jeugd- of opstaporkest van uw vereniging meedoet aan dit festival.
Bij aanmelding geeft u aan wanneer uw orkest beschikbaar is: 10.00-14.00 of 13.00-17.00 uur.
Op basis van voorkeur en aantal deelnemende orkesten wordt een passende planning gemaakt.
Hoe eerder u een voorkeur doorgeeft, hoe groter de kans dat eraan kan worden voldaan.
Het optreden wordt beoordeeld door een deskundig jurylid met een opbouwend juryrapport.
Zoals elk jaar zijn diverse prijzen te winnen voor entertainment (originaliteit en aansluiting bij
het publiek) en muzikaliteit (het beste optreden van beginnende en gevorderde orkesten).
Deelname: € 35,- per orkest. Inschrijfformulier via penningmeester@excelsior-oostzaan.nl.

In een groot orkest de sterren van de hemel spelen?
PLAY INN KAMP in Doorn op 13 en 14 mei
Showharmonie OBK uit Rhenen organiseert dit play-innkamp, met naast repetities een aantal
leuke activiteiten voor enthousiaste muzikanten binnen de HaFaBra-instrumentatie, die minimaal
het A-diploma hebben of op dat niveau spelen.
Bij het slotconcert op zondag zijn vrienden en familie van harte welkom.
De play-inn wordt afgesloten met een gezellige barbecue, vrienden en familie mogen mee-eten!
De dirigent die de repetities en het concert zal leiden is nog een verassing.
Zaterdag 13 mei 09.30 aanwezig – Overnachting op het vakantiepark.
Zondag 14 mei
14.00 aanvang concert – 17:00 afsluitende barbecue.
Plaats: Vakantiepark "Bonte Vlucht", Leersumsestraatweg 23a, 3941 MN Doorn
Kosten: € 30,- per persoon voor een verzorgd weekend met eten, overnachting, bladmuziek en
heel veel plezier. € 12,50 voor de barbecue voor het publiek.
Inschrijven voor 1 mei op dit mailadres: obkplayinnrhenen@gmail.com.
Website OBK: www.obk-rhenen.nl.

MNHU-muziekexamens voorjaar en zomer 2017
Examens vinden dit voorjaar plaats in Rhenen, Ursem en Mijdrecht.
Op de examens zijn de Raamleerplannen voor Blaasinstrumenten en Slagwerk van toepassing.
Voor de actuele examenagenda met details, sluitingsdata en aanmelding zie de MNHU-website.
Met ingang van de examens na 1 maart zijn de MNHU-examentarieven verhoogd.
Theorie € 10,-. Praktijk blazers € 30,-. Praktijk slagwerkmodule € 20,- 3 modules tegelijk € 40,-.

Vacature bestuurslid Blaasmuziek in bestuur MNHU
Herhaalde oproep voor kandidaten
In de Algemene Ledenvergadering op 16 juni 2016 heeft ons bestuurslid Blaasmuziek
Teun Roodenburg bij zijn herverkiezing aangegeven de driejarige termijn niet vol te zullen
maken. Graag ondersteunt hij een opvolger bij de introductie in deze functie.
Het bestuurslid Blaasmuziek is de eerstverantwoordelijke binnen het MNHU-bestuur voor beleid
en activiteit rond HaFaBra, blaaskapellen, bigbands en andere uitingen in de blaasmuziek.
Als afgevaardigde in de landelijke doelgroep Blaasmuziek van de KNMO is hij/zij de schakel
tussen de MNHU en de landelijke KNMO-organisatie en medebepaler van het landelijk beleid.
Voor de eerstkomende ALV in juni 2017 wordt deze vacature geagendeerd.
Heeft u belangstelling of kent u een belangstellende? Neem contact met ons op voor een
vrijblijvende kennismaking met ons bestuur en met de inhoud van deze bestuursfunctie.

Geen collectieve KNMO-regeling voor additioneel kopiëren bladmuziek
Het Algemeen Bestuur van de KNMO heeft besloten om niet in te gaan op het verzoek van de
FEMU om een collectieve overeenkomst af te sluiten voor de regeling “additioneel kopiëren”
Het staat verenigingen vanzelfsprekend vrij zelf een licentie aan te schaffen.
Via de volgende link vindt u een KNMO-notitie over de rechten en plichten van verenigingen met
betrekking tot kopiëren: http://www.knmo.nl/diensten/kopieren-van-bladmuziek/.

Algemene Ledenvergadering MNHU op dinsdagavond 20 juni
De Algemene Ledenvergadering van de MNHUY vindt dit jaar plaats op dinsdag 20 juni.
We zijn nog op zoek naar een voor alle verenigingen goed bereikbare en geschikte locatie.
U verneemt daarover spoedig meer. Reserveert u de datum intussen alvast in uw agenda.
Tot ziens bij deze Algemene Ledenvergadering.

Contact met MNHU
Secretaris: Herman Borg, telefoon 0229 591 969, secretaris@mnhu.nl.
Op onze website www.mnhu.nl vindt u de contactgegevens van alle MNHU-bestuursleden.
U kunt op de website ook terecht voor bestelling van insignes, examenagenda en -inschrijving,
concoursagenda, -inschrijving en -uitslagen.
Ook op Facebook kunt u ons vinden, like daar onze pagina en deel onze berichten!

