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Regionale bijeenkomsten voor MNHU-verenigingen
Donderdag 22 februari 20.00 – De Vang, Molenstraat 42, 1654 KB Benningbroek
Woensdag 28 februari 20.00 – Gebouw Crescendo, Plataanlaan 3, 3741 WE Baarn
De MNHU-verenigingsbesturen zijn van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten tijdens een
van deze twee regionale bijeenkomsten met als centrale thema’s communicatie en marketing. .
U bent welkom met meerdere bestuursleden, en met in de te behandelen onderwerpen
geïnteresseerde leden, dirigent, instructeur of docenten.
Het verhaal van Exempel uit Empel
Bart Lemmens verzorgt een presentatie over ledenwerving en promotie bij Showband Exempel
uit het Brabantse Empel, een van de meest succesvolle show- en marchingbands van Nederland.
Neem alvast een kijkje op de Exempel-website: https://www.exempel.net.
Daarna gaan we aan de hand van de presentatie met elkaar in gesprek over de aanpak van
communicatie en marketing binnen onze verenigingen.

Schrijf nu in voor het MNHU-Concertconcours/festival
Zondag 11 november 2018 – De Meerse, Hoofddorp
Gedurende een lange reeks van jaren hebben onze concoursen gastvrijheid genoten in het
Zaantheater in Zaandam. Dat vertrouwde theater maakt andere keuzes in de programmering,
daardoor is de concertzaal niet langer beschikbaar voor ons jaarlijks concertconcours.
Met Schouwburg De Meerse in Hoofddorp
hebben we een mooie en zeer geschikte
nieuwe concoursaccommodatie gevonden.
De locatie is uitstekend bereikbaar en
centraal gelegen binnen het MNHU-gebied.
Deelname aan dit evenement is mogelijk
voor harmonieorkesten, fanfares en
brassbands.
De orkesten kunnen inschrijven als
concours- of festivaldeelnemer.
We zien uw aanmelding graag tegemoet!
Concourssecretaris: Frank van Enkhuizen, Aletta Jacobsstraat 104, 1566 SK Assendelft
Telefoon 075 687 53 20, gsm 06 53 46 56 44, fvenkhuizen@kpnmail.nl.
Meer informatie en inschrijfformulier: www.mnhu.nl.

Terugblik op de MNHU-deelname tijdens de
Nederlandse Kampioenschappen Majorette en Twirl 2017
Majorettewedstrijden worden georganiseerd door de muziekbonden, met aan het eind van het
jaar het NK KNMO, waar de bonden hun podium-kampioenen afvaardigen.
Twirlwedstrijden worden landelijk georganiseerd door de NBTA. Die organiseert drie NK’s:
in december voor de beginners (Runner-Up), in januari voor gevorderden en de Kampioensklasse
(Intermediate en Advance) en als afsluiting in maart Show-Twirl. Hier bepaalt steeds de
“ranking” van het voorbije seizoen de mogelijke deelname.
Tijdens de NBTA NK’s in januari en maart worden ook de kandidaten geselecteerd voor de
Europese of Wereldkampioenschappen van dat jaar.
Het MNHU feliciteert de Kampioenen uit de MNHU met dit mooie resultaat en wenst alle
MNHU-deelnemers veel succes tijdens de wedstrijden en kampioenschappen in 2018.
Nederlands Majorette Kampioenschap KNMO – 9 december in Meppel
Bij dit kampioenschap voor de Senioren en de Junioren op was de MNHU vertegenwoordigd met
4 deelnemers in de sectie Show-Twirl senior: 3 solisten en 1 duo, allen lid van The River Girls uit
Amsterdam.
Eén solist en het duo behaalden een podiumplaats. Zij kregen dus ook een ticket voor de
Champions Trophy op 24 februari in Waalwijk.
Bij het Nederlands Kampioenschap Jeugd op 16 december in Waalwijk waren er geen deelnemers
van MNHU verenigingen.
Nederlands Twirling Kampioenschap Runner-Up NBTA – 16 en 17 december in Almere
De MNHU werd hier vertegenwoordigd door 32 deelnemers, van 11 MNHU verenigingen
9 daarvan stonden op het podium.
4 van hen behaalden de hoogste trede, en daarmee de kampioenstitel Runner-Up:
Twirling 1 baton
Pre-teen
Demi Elsgeest van SV Omnia uit Aalsmeer.
Duo Twirling
Senior
Robin Gleijsteen & Wendy Hart
van de Boomtoppers uit Heerhugowaard.
Small team Twirling
Junior
Junior Team van Evolution uit Veenendaal
Small team Dance Twirl
Juvenile
Juvenile Team van Evolution uit Veenendaal
Nederlands Kampioenschap Twirl NBTA - 13 en 14 januari in Almere
De MNHU werd hier vertegenwoordigd door 39 deelnemers, van 3 MNHU verenigingen
13 daarvan stonden op het podium.
De 4 op de hoogste trede, die ook de kampioenstitel behaalden, zijn:
Duo Twirling
Juvenile
Iris van Zanten & Kim Ravenhorst
van Evolution uit Veenendaal
Duo Twirling
Junior
Valerie Beeldsnijder & Celine Manten
van Evolution uit Veenendaal
Duo Dance Twirling
Junior
Valerie Beeldsnijder & Celine Manten
van Evolution uit Veenendaal
Ensemble Dance Twirling Senior
Het Ensemble van Evolution uit Veenendaal

MNHU-muziekexamens in eerste halfjaar 2018
Theorie: Rhenen 14 april; Ursem 7 juni; Mijdrecht 13 juni.
Praktijk: Huizen 27 januari (vol); Mijdrecht 16 juni; Rhenen 23 juni; Ursem 7 juli.
Voor details, sluitingsdata en aanmelding zie de MNHU-website www.mnhu.nl.

Concoursresultaten HaFaBra – MNHU-verenigingen in 2017
Tijdens de verschillende concertconcoursen werden de volgende resultaten behaald:
De Hanzehof, Zutphen
Backum Brass (Emergo)
Zaandijks Fanfare Corps
Brassband Breukelen

– 18 maart
Castricum
Zaandijk
Breukelen

Zaantheater, Zaandam
Fanfare TAVENU
Fanfare Eensgezindheid
Koninklijke Brassband
Fanfare Crescendo
Harmonie Crescendo
Harmonie Sursum Corda

– zaterdag 11 november
De Kwakel
5e divisie
81,25 1e prijs
Egmond-Binnen 3e divisie
82,25 1e prijs
Utrecht
2e divisie
83,00 1e prijs
Assendelft
introductie-divisie advies 3e divisie
Baarn
Festivaldeelnemers met toelichtend gesprek en
Aalsmeer
verslag (zonder punten) van de jury.

3e divisie
2e divisie
1e divisie

De Hanzehof, Zutphen – 18 en 26 november
Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer
3e divisie
Harmonie Constantia
Werkhoven
3e divisie

85,58
84,25
81,75

80,00
83,75

1e prijs + promotie
1e prijs
1e prijs

1e prijs
1e prijs

Al deze deelnemers worden van harte gefeliciteerd met deze mooie resultaten.
We hopen dat zij met deze ervaringen hun muzikale ambities verder kunnen waarmaken.

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 2018 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.

Schrijf in voor Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen
Zaterdag 3 november – Schouwburg De Lawei, Drachten
De voorbereidingen voor de derde editie van de ONHK zijn in volle gang.
Ook uw orkest is vanzelfsprekend druk bezig met de planning 2018.
Overweeg daarbij ook eens deelname aan de ONHK.
Het is een mooie gelegenheid om in het jaar van Culturele Hoofdstad
Leeuwarden - Fryslân 2018 een muzikaal bezoek aan Fryslân te brengen.
De opzet is deels bekend, sowieso een verplicht stuk voor alle divisies, jury geblindeerd.
Op de website van de ONHK vindt u actuele informatie over de jury, de verplichte stukken, de
mogelijkheid om een tweede stuk spelen, en ook het aanmeldformulier: www.onhk.org.

We besteden in deze Nieuwsbrief graag aandacht aan uw festival
Graag bieden we onze ledenverenigingen de gelegenheid de verschillende regionale festivals 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.

Zondag 11 maart 2018 – Festival voor Opleidingsorkesten
Bertrand Russell College (onderbouw), Popelstraat 1, Krommenie
Aanvang 10.00 uur – Entree € 2,50 – Jeugd gratis toegang – aanmelden tot 15 februari
Dit festival wordt georganiseerd door Fanfare Onderling Genoegen uit Krommenie.
Er kan worden deelgenomen in twee categorieën: Beginners of Gevorderden.
Na afloop ontvangt elk orkest een juryverslag van het optreden en specifiek van het aangewezen
te beoordelen muziekstuk. Inmiddels hebben zich een aantal jeugdorkesten aangemeld.
Het inschrijfgeld bedraagt € 50,00 en inschrijving staat voor orkesten nog open tot 15 februari.
Verdere informatie en een inschrijfformulier zijn te vinden op website.
Nader contact: Sandra Krijgsman, 075 6224958 of 06 54676278, coordinator-og@hotmail.com.

Zaterdag 23 juni – Twiske Jeugd Festival
Clubgebouw Muziekvereniging Excelsior, Twiskeweg 103, 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: € 40,- per orkest. Aanmelding is mogelijk tot 1 mei.
Meer informatie en inschrijfformulier via penningmeester@excelsior-oostzaan.nl.

Noteer alvast de volgende data in uw agenda
Algemene Ledenvergadering MNHU 2018
Regionale bijeenkomsten najaar 2018

dinsdag 19 juni
donderdag 1 november en woensdag 7 november

Over agenda, onderwerpen en vergaderplaatsen wordt u t.z.t. geïnformeerd.

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!

