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MNHU-Concertfestival – Zondag 11 november
Schouwburg De Meerse, Hoofddorp
Schouwburg De Meerse in Hoofddorp is onze
mooie nieuwe accommodatie, uitstekend
bereikbaar en centraal in het MNHU-gebied.
Drie orkesten presenteren zich:
- Seniorenorkest Amstelland
- Bergens Harmonie
- Kunst Na Arbeid, Uithoorn
Ze treden op volgens het reglement “festival
tijdens concours”, ontvangen een verslag en
hebben een nagesprek met de jury.
De deelnemende verenigingen en dirigenten een goed optreden toegewenst met veel muzikaal
plezier, en alle werkers en publiek een mooie muzikale dag
Aanvang 11.00 uur – Toegangsprijs € 5,00.
Schouwburg De Meerse / Cultuurgebouw, Raadhuisplein 3, 2132 TZ Hoofddorp

Waar blijft de tijd . . . . . Vijf jaar MNHU in 2019
Ja inderdaad, de MNHU bestaat volgend jaar 5 jaar. Meestentijds wordt zo’n eerste lustrum
gevierd binnen de eigen gelederen met koffie en gebak en wat mooie woorden. Maar laten wij dat
als Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht nu eens niet doen. Wél het lustrum vieren. maar
hopelijk met velen, op zaterdag 18 mei 2019.
Vanaf de ochtenduren doorlopend naar de middag willen wij samen met u een aantal activiteiten
doen, betrekking hebbende op ons werkveld. Samen spelen en een orkest vormend waarvan de
basis bestaat uit de blaasmuziek, spelen en lopen vanuit de SMP sector en natuurlijk de op visueel
en dansgebied gerichte twirlers en majoretten.
Is er dan niets voor onze bestuurders? Natuurlijk, die worden ook niet vergeten, want in de
ochtend is er de gelegenheid om in gezamenlijkheid de problematiek te bespreken zoals die
eigenlijk binnen elke vereniging speelt.
Hoe de indeling is, welke verrassende gastdocenten er zijn, wat er verder gedaan gaat worden?
Volg het in de komende Nieuwsbrieven, op MNHU-Facebook en/of onze MNHU site.
Wat al wel bekend is zijn natuurlijk de datum, 18 mei 2019, en de locatie:
Sport- en Ontmoetingscentrum De Hilt in Eemnes.
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BAAM Festival-Proms 2018 - Zondag 4 november
Cultuurcentrum Griffioen, Amstelveen
Na de succesvolle editie van 2017 heeft de Bond van Amsterdamse Amateur Muziekverenigingen
de Festival-Proms ook dit jaar weer op de agenda gezet.
Negen enthousiaste BAAM-verenigingen treden aan om zich met hun podiumoptreden aan elkaar
en aan andere belangstellende muziekliefhebbers te presenteren.
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00

Muziekgezelschap Wittenburg
Bigband Tubantia
Majorettegroep The River Girls
Muziekvereniging Amsterdam
Wierings Trompetter Korps

14.00
14.30
15.00
15.30

Muziekvereniging TAVENU/KAPH
Drumfanfare Ons Genoegen
Muziekgroep BuBo
Harmoniecorps Tuindorp

Toegang gratis. Adres Cultuurcentrum Griffioen: Uilenstede 106, Amstelveen
Meer informatie over festival en programma: Arnold van Workum, Evenementencommissie BAAM
workum51@planet.nl, https://www.facebook.com/BAAMBond/.

We besteden 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.

Muziekvereniging Soli uit Santpoort-Noord
Vereniging van het Jaar 2018
Muziekvereniging Soli werd op 20 september verrast met de mededeling dat dat zij de winnaar
zijn van de verkiezing “Vereniging van het jaar” in de categorie cultuur.
Dit jaar vond de verkiezing Vereniging van het Jaar voor de eerste keer plaats, een initiatief van
de Rabobank met haar partners in sport en cultuur: NOC*NSF, LKCA en Kunstbende, om de
kracht van sport- en cultuurverenigingen in de schijnwerpers te zetten.
Verenigingen in heel Nederland waren uitgedaagd hun verhaal te delen. Na voorrondes in de
provincies werden de provinciewinnaars bezocht door ambassadeurs en juryleden uit de sporten cultuurwereld. In de categorie cultuur werden drie finalisten gekozen. De MNHU was sterk
vertegenwoordigd, naast Soli haalde ook Harmonieorkest Vleuten de finale. De derde finalist was
De Rijdende Popschool in Groningen.
De jury motiveerde keus voor Soli onder meer als volgt: “Een voorbeeldvereniging, goed
georganiseerd, met mooie creatieve prestaties en veel betrokken leden en vrijwilligers. Voorloper
op het gebied van maatschappelijke impact en betrokkenheid in de gemeenschap, een vereniging
die het verdient om in de schijnwerpers te staan.”
Soli wint masterclasses van professionals die de vereniging verder helpen. Een productiemaatschappij maakt een promotiefilm om de vereniging extra in de schijnwerpers te zetten.
Muziekvereniging Soli: van harte gelukgewenst met deze uitverkiezing!
2

Mooi resultaat voor Koninklijke Biltse Harmonie
bij concoursconcert met “jury aan huis” op 13 oktober
In een goedgevuld Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum verzorgde het orkest onder het
thema “Grand Ballet Musical” een gevarieerd en attractief programma. Vóór de pauze werden de
beide concourswerken Undanced Ballet en Third Suite uitgevoerd, na de pauze was er een vrij
programma. De prachtige dans van de dans- en balletschool was een prima aanvulling op het
concertprogramma. Het concoursgedeelte van het optreden werd door de juryleden Arie Stolk,
Gert Buitenhuis en Jacob de Haan gewaardeerd met een eerste prijs met 82,83 punten.
Door de vereniging kan worden teruggekeken op een mooie en gedenkwaardige muzikale avond.

Vacature bestuurslid Blaasmuziek in bestuur MNHU
Herhaalde oproep voor kandidaten
Ons bestuurslid Blaasmuziek Teun Roodenburg heeft bij het begin van zijn huidige termijn
aangegeven zijn bestuurslidmaatschap na deze periode te zullen beëindigen. In de komende
Algemene Ledenvergadering van 2019 neemt hij afscheid en wordt zijn functie vacant.
Het bestuurslid Blaasmuziek is binnen het MNHU-bestuur verantwoordelijk voor beleid en
activiteit rond HaFaBra, blaaskapellen, bigbands en andere uitingen in de blaasmuziek.
In de landelijke KNMO-doelgroep Blaasmuziek is hij/zij de schakel tussen MNHU en KNMO.
Heeft u belangstelling of kent u een belangstellende? Neem contact met onze secretaris op voor
een vrijblijvende kennismaking met ons bestuur en met de inhoud van deze bestuursfunctie.

Eerste digitale theorie-examens op 24 november in Huizen
De KNMO heeft namens haar bonden een overeenkomst gesloten met Earz voor het aanbieden
van een digitaal oefen- en examensysteem voor muziektheorie.
Op 24 november wordt tijdens het MNHU-muziekexamen in Huizen voor een aantal kandidaten
het eerste examen digitaal afgenomen. De examens worden op eigen phone of tablet gemaakt.
Na aanmelding krijgen kandidaten een inlogcode voor de Earz-app, zodat alvast geoefend en
kennis gemaakt kan worden.
Het is voor verenigingen mogelijk de Earz-app één maand gratis uit te proberen. Belangstelling?
Stuur dan een mail naar info@knmo.nl en de inloggegevens worden toegestuurd.
Zie voor aanmelding, informatie en contact over examens en digitale theorie de MNHU-website.

Muziekexamens in 2018
De volgende examendata staan voor de komende maanden gepland:
Theorie: Huizen 24 november, Monnickendam 12 december.
Praktijk: Rhenen 10 november, Monnickendam 15 december, Huizen 26 januari 2019.
Voor details, sluitingsdata en aanmelding zie de MNHU-website.

Contact met MNHU
Secretaris: Herman Borg, telefoon 0229 591 969, secretaris@mnhu.nl.
Op onze website www.mnhu.nl vindt u contactgegevens van de MNHU-bestuursleden.
U kunt er terecht voor o.m. insignes, agenda en inschrijving voor concoursen en examens.
Ook op Facebook kunt u ons vinden, like daar onze pagina!
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