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Zaterdag 28 januari 2017 – 15.00-22.00 uur
Slagwerkdag met als thema “Kruisbestuiving”
Sporthal De Bron, Oceaan 14, 3825 WC Amersfoort (Vathorst). Entreeprijs € 5,-.
Meer informatie over het evenement en gedetailleerd programma is te vinden op www.mnhu.nl.
In onze regiobijeenkomsten was een veel gehoorde opmerking: ”We zien te weinig activiteit
vanuit onze MNHU”. Vanuit die wens is dit nieuwe evenement georganiseerd.
Naast andere doelgroepen kennen we binnen de slagwerkwereld concert slagwerkgroepen maar
sinds een aantal jaren ook indoor percussion units. In gesprek met een staflid van KAMV uit
Amersfoort ontstond de gedachte die twee werelden bij elkaar te brengen, waarbij zij wellicht
iets van elkaar kunnen opsteken.
De slagwerkgroep van de KAMV uit Amersfoort verwerkt al een tijdje elementen uit het Indoor
percussion wereldje in haar programma’s. De nadruk is daarbij – evenals bij andere
slagwerkorkesten – steeds meer op effect komen te liggen. Bij concoursen wordt dit in de
beoordeling steeds zwaarder meegerekend. Een goede reden om eens een kijkje in de keuken
van indoor percussion te nemen.
Andersom laten indoor percussion units zien dat ze muzikaal grote stappen maken. De tijd dat
het vooral “een bak herrie” was, hebben we achter ons gelaten. Daarom is het voor veel indoor
percussion units interessant de klassieke benadering van slagwerk van dichtbij mee te maken.
De dag begint om 15.00 met een open repetitie van “European X”, waarbij de Amerikaanse
instructeurs Frank Cummings en Nick Jesus de repetitie leiden en het publiek toespreken over de
manier van werken, hoe een programma tot stand komt, en hoe de effecten in de show
geschreven zijn en uitgevoerd worden.
Vervolgens zal Slagwerk KAMV een open repetitie houden, waarbij dirigent en jurylid Wibrand
van Norel toelicht welke elementen uit indoor percussion zij toepassen in hun programma.
Het middagprogramma wordt afgesloten met een gesprek onder leiding van CGN-jurylid René
van Dijke, die met Wibrand van Norel, Frank Cumming en Nick Jesus bespreekt welke elementen
beide groepen gemeen hebben en op welke vlakken ze van elkaar kunnen leren. Zeer interessant
voor instructeurs en leden die hun (concert)programma’s intelligenter willen opbouwen.
Het avondprogramma begint met de showcase van twee concertante verenigingen, de
Malletband van Soli Deo Gloria uit Alblasserdam o.l.v. Theo Vet, en de Slagwerkgroep van KAMV
o.l.v. Wibrand van Norel. Ze worden beoordeeld door de aanwezige professionals, die hun
bevindingen met het publiek zullen delen.
Daarna laten drie indoor percussion units (een deel van) hun show voor het eerst zien aan
publiek en jury: Premier Krommenie, European X en Percussion Unlimited.
De CGN-juryleden zullen de shows op de gebruikelijke manier beoordelen, en na elke show hun
bevindingen met het publiek bespreken.

Het bestuur van Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht wenst u
Fijne Kerstdagen en een gezond, voorspoedig en muzikaal 2017.

Regiobijeenkomsten voor MNHU-verenigingen – 7 en 15 februari 2017
Het bestuur van de MNHU nodigt de verenigingsbesturen uit om elkaar te ontmoeten tijdens
twee regionale bijeenkomsten. U bent welkom met meerdere bestuursleden en desgewenst ook
dirigent, instructeur of docenten.
De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 7 februari in regio West-Friesland/Alkmaar en op
woensdag 15 februari in Hilversum. Daarmee vertrouwen we twee locaties te hebben gekozen
waarvan voor alle MNHU-leden er ten minste één op redelijke reisafstand ligt.
Het bestuur zal in korte trekken een aantal huishoudelijke zaken aan de orde stellen waaronder
de begroting 2017. Daarna wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken van de beleidsontwikkeling en de activiteiten die het bestuur ontwikkelt en uitvoert ten behoeve van de leden.
De hoofdmoot van deze regiobijeenkomsten wordt gevormd door een interactieve themasessie
“Hoe bestuur ik mijn vereniging”. Met inleidingen en uitwisseling van praktijkervaringen over
meerdere facetten van het besturen, van beleidsontwikkeling tot dagelijkse bestuurszaken.
We hopen op een ruime opkomst tijdens deze sessies. Noteer alvast de data in uw agenda.
In de Nieuwsbrief Januari 2017 wordt u geïnformeerd over adressen en agenda.

19 maart 2017 – Festival voor Opleidingsorkesten
Bertrand Russell College, Krommenie
Aan dit jaarlijkse festival voor jeugdorkesten kan worden deelgenomen in twee categorieën:
Beginners of Gevorderden. Na afloop ontvang elk orkest een juryverslag van het gehele optreden
en specifiek van het aangewezen te beoordelen muziekstuk.
Inschrijven kan nog tot 1 februari 2017 via website www.fanfare-og.nl. Inschrijfgeld € 50,00.

Inschrijving open voor MNHU-Concertconcours/festival
Zaterdag 11 en zondag 12 november 2017 – Zaantheater, Zaandam
Deelname aan dit evenement is mogelijk als concours- of festivaldeelnemer.
Concourssecretaris: Frank van Enkhuizen, Aletta Jacobsstraat 104, 1566 SK Assendelft
Telefoon 075-6875320, fvenkhuizen@kpnmail.nl.
Nadere informatie en inschrijfformulier: zie de MNHU-website

Terugblik op drie festivals/concoursen in najaar 2016
In het weekend van 5 en 6 november vond het Westfries Festival plaats in Zuid-Scharwoude met
deelname van vele orkesten, veelal uit de regio.
De jury-beoordelingen werden verzorgd door Marije Koopmans.
Op 12 en 13 november werd in het Zaantheater het MNHU-Concertconcours gehouden, met in
totaal 19 orkesten. De jury bestond uit Gert Buitenhuis, Danny Oosterman en Bauke Schut.
Uit de MNHU waren als concoursdeelnemer aanwezig: Harmonie Soli Deo Gloria uit Zaandam,
Muziekvereniging TAVENU/KAPH uit Amsterdam, Fanfare Onderling Genoegen uit Krommenie,
Excelsior uit Cothen en Harmonie Irene uit Sint Pancras. Als festivaldeelnemer deden mee:
Harmonie Soli Koog-Zaandijk en Winkel’s Harmonie. De uitslagen vindt u op onze website.
Van 18 t/m 20 november vond het 18de Druiffestival plaats in Midwoud met deelname van 16
orkesten. De jurering was in handen van Huib Robeerts.

Felicitaties voor succesvolle Noord-Hollandse/Utrechtse deelname
Nederlandse Kampioenschappen Majorette en Twirl in december 2016
Op 10 en 11 december namen 30 twirlers vanuit de MNHU deel aan het Nederlandse
Kampioenschap Twirling Runners-Up in Almere.
15 van hen behaalden een podiumplaats, daarvan waren 6 Nederlands Kampioen.
Op 17 december traden 3 MNHU-deelneemsters aan bij het Nederlands Kampioenschap
Majorette jeugd in Waalwijk. 2 van hen bereikten het podium, waarvan 1 Nederlands Kampioen.
Zie onze MNHU-website voor de uitslagen.
Alle deelneemsters van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

MNHU-examens voorjaar en zomer 2017
De MNHU-examenagenda voor het eerste halfjaar is inmiddels vastgesteld.
Examen vinden plaats in Huizen, Rhenen, Ursem en Mijdrecht.
Voor het praktijkexamen in Huizen op 28 januari staat de inschrijving nog open tot 7 januari.
Met ingang van de examens na 1 maart worden de examentarieven verhoogd.
Theorie € 10,-. Praktijk blazers € 30,-. Praktijk slagwerkmodule € 20,- 3 modules tegelijk € 40,-.
Voor agenda met verdere details, sluitingsdata en aanmelding zie de MNHU-site www.mnhu.nl.

Oproep aan belangstellenden voor MNHU-bestuursvacature Blaasmuziek
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.
Voor de eerstkomende ALV in juni 2017 zullen we deze vacature agenderen.
Van de ALV hebben we toestemming om nu al actief naar de opvolger te zoeken en deze de kans
te geven zich alvast wat in te werken.
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.

Contact met MNHU
Secretaris: Herman Borg, telefoon 0229 591969, 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!

