NIEUWSBRIEF

4 FEBRUARI 2017

Agenda voor de regionale bijeenkomsten met MNHU-verenigingen
Dinsdag 7 februari 20.00 – De Brede School, Middengouw 13, 1645 PN Ursem
Woensdag 15 februari 20.00 – Beatrix Korpsen, Neuweg 357, 1215 JA Hilversum
De verenigingsbesturen zijn van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten tijdens een van deze
twee regionale bijeenkomsten. We hopen op een ruime opkomst. U bent welkom met meerdere
bestuursleden en desgewenst met in de te behandelen onderwerpen geïnteresseerde leden,
dirigent, instructeur of docenten. De hiernavolgende onderwerpen zullen aan de orde komen.
1.

Beleid en activiteiten MNHU – stand van zaken
Discussie over beleid en activiteit van de MNHU is de laatste tijd gevoerd in regiosessies, in
ledenvergaderingen en in contacten met verenigingen en werkers in het veld. MNHU-leden
hebben – zo blijkt uit die contacten en ontmoetingen – behoefte aan een gevarieerd pakket
van concoursen en festivals, aan door de MNHU gefaciliteerde muzikale evenementen, aan
bestuurlijke en muzikale kennis en informatie, aan ondersteuning en kennis rond werving en
opleiding, aan meer contact en uitwisseling tussen MNHU en verenigingen en ook tussen
verenigingen onderling. Er is vraag naar themabijeenkomsten, naar meer contact met
regionale samenwerkingsverbanden, naar meer zichtbaarheid van de MNHU en betere
communicatie, kennisdeling en uitwisseling, met gebruik van de moderne digitale media.
Als bestuur zijn we aan de hand van al die wensen en vragen aan de slag gegaan met het
formuleren van beleid en actie waarmee we de komende jaren de behoeften gaan vervullen:
Naast de bestaande provinciale en landelijke activiteiten ontwikkelen we onder meer:
 Regelmatige regionale sessies als deze, met nieuwe thema’s en onderwerpen.
 Deels aan de hand van inhoudelijke thema’s ingerichte algemene ledenvergaderingen.
 Specifieke Instructiedagen, Workshops gericht op ensembles, instrument(groep)en enz.
 Betere communicatie en zichtbaarheid, regelmatige Nieuwsbrief en actuele Website.
Aan de hand van de uitgewisselde ervaringen en kennis werken we in samenspraak met de
leden doorlopend door aan het MNHU-beleid en activiteitenaanbod.

2.

Begroting en contributie 2017
Toelichting op begroting en voorlopig vastgestelde contributie.
Bestuur stelt voor de contributie voor 2017 vast te stellen op € 11,30 per spelend lid.
De landelijke bijdrage aan KNMO stijgt met 20 cent, het MNHU-aandeel daalt met 10 cent.
Per saldo stijgt de contributie daarmee met € 0,10.
Formele vaststelling van de contributie vindt plaats in de ALV in juni.
Als bijlage bij deze Nieuwsbrief treft u de begroting 2017 aan.

3.

Thema “Hoe bestuur ik mijn vereniging?”
De interactieve behandeling van dit thema zal de hoofdmoot vormen van deze beide
regiobijeenkomsten.
Marjan Steltman, organisatieadviseur, verzorgt voorafgaand aan de uitwisseling en discussie
een inleiding rond drie deelonderwerpen:
 Aanpak beleidsplan;
 Interne en externe communicatie;
 Taakverdeling binnen het bestuur.

Zaterdag 28 januari – Slagwerkdag in Amersfoort
Terugblik op geslaagde kruisbestuiving tussen twee werelden:
Indoor Percussion en Concert Slagwerkensembles
Als eerste liet European X horen en zien welke mogelijkheden er op gebied van indoor percussion
zijn. Daarna was de beurt aan KAMV uit Amersfoort. De leden van beide groepen volgden elkaars
optreden met belangstelling en beloonden elkaar met luid applaus.
Naast beide ensembles waren aanwezig CGN-jurylid René van Dijke, Wibrand van Norel van
KAMV en de USA-instructeurs Van European X: Frank Cummings en Nick Jesus. Zij gaven over
en weer hun mening en aanbevelingen, die zeer in de smaak vielen. Opvallend detail was dat
CGN-jurylid Bauke Schaap bij KAMV spontaan de plaats innam van de drummer, die voor de
middag was verhinderd.

De tijd ging snel en de eerste deelnemer voor het avondprogramma stond alweer op de vloer:
Soli Deo Gloria uit Alblasserdam. Onder leiding van Theo Vet brachten zij een licht programma
met o.a. een James Bond medley. Samen met Wibrand van Norel besprak het CGN-juryteam een
aantal zaken met dirigent, leden en het aanwezige publiek zodat interactie ontstond.
Na dit optreden was de beurt aan KAMV uit Amersfoort onder leiding van Wibrand van Norel met
o.a. een speciaal voor KAMV geschreven nummer. Leuk was dat een aantal aanbevelingen van
de middag al waren doorgevoerd in het avondoptreden. En uiteraard gaven omgekeerd Theo Vet
en de andere juryleden nu hun bevindingen omtrent dit optreden.
De beurt was nu aan de drie indoor percussion units.
De aftrap werd verzorgd door Premier Kommenie, waarbij vooral het gebruik van dubbele
bassdrumsets opviel. Het ensemble is iets kleiner dan vorig jaar, maar dat belette niet het
enthousiasme waarmee ze hun programma brachten. Daarna was de beurt aan het juryteam om
niet alleen punten van verbetering door te spreken, maar ook daadwerkelijk samen met het
ensemble enkele van die punten aanpakte. Ook hierbij werd het publiek betrokken en
geïnformeerd. Het optreden werd nogmaals gepresenteerd, waarbij de aanbevelingen duidelijk
hoorbaar en waarneembaar waren.
Het duurde even voordat het volgende ensemble klaar stond, omdat Percussion Unlimited uit
Loon op Zand bijna compleet aantrad, dat betekende zo’n 20 leden op de vloer. Nog even een
soundcheck en daarna genieten geblazen met wat deze groep liet zien. Ook hier gold weer:
aanbevelingen van de jury, het publiek informeren en nogmaals optreden.
Als laatste mocht European X de vloer betreden, het voordeel was dat zij in de middag al
commentaar van de jury hadden ontvangen. Er volgden ook na hun optreden nog enkele
aandachtspunten en uitleg naar het publiek.
De dag werd om 22.00 uur beëindigd. Daniel Kruijt van KAMV bedankte iedereen voor zijn/haar
medewerking aan deze dag. Jaap van Waveren sloot namens de MNHU af met onder meer dank
aan Daniel voor alle voorbereidende werkzaamheden. Algemene conclusie: het was een zeer
geslaagd evenement, en zeer zeker voor herhaling vatbaar!

Examenjaar 2017 in Huizen van start met indrukwekkende D-recitals
Een mooie en gevarieerde examendag was het op zaterdag 28 januari in Huizen, traditioneel de
eerste MNHU-examensessie van het jaar. 34 blazers en slagwerkers sloten het examen af met
een diploma of slagwerkcertificaat. Alle geslaagden daarmee van harte gefeliciteerd!
Zonder de anderen tekort te doen kan worden gezegd dat
het hoogtepunt van de dag werd gevormd door een
gezamenlijk D-Recitalexamen van twee leden van de
gastvereniging Prinses Irene in Huizen.
Met deze nieuwe invulling van het D-examen wordt het
gehele praktijkexamen in concertvorm uitgevoerd, binnen
de MNHU was dit het eerste recital.
Eline Berends (dwarsfluit, links) en Marit Brugmans
(klarinet) verzorgen samen een indrukwekkend optreden.
Zowel individueel, in een duet en als onderdeel van een
(ook al zo mooi) blaaskwintet brachten ze een programma
op hoog niveau. Naast de muzikale prestatie waren ook hun
podiumpresentatie, de organisatie, de entourage in het
gebouw van Prinses Irene en details zoals een goed
verzorgd programmablad perfect geregeld.
De examencommissie, bestaande uit de beide docenten Corry Stoffelsma en Monika van Lier en
gecommitteerde Joost van Berkel, was zeer onder de indruk van het recital, dat bleek toen de
uitslag werd bekendgemaakt en beiden met lof waren geslaagd!
Een mooie afsluiting van de diplomareeks ABCD, gelukwensen aan Marit en Eline met dit prima
resultaat en beiden een succesvolle muzikale toekomst toegewenst!

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.
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.
Van de Algemen Ledenvergadering 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.

Succes van MNHU-verenigingen bij NK Twirl op 14 en 15 januari
De MNHU had bij de Intermediate 6 deelnemers op de vloer, waarvan er 3 een podiumplaats
behaalden. Celina Byrne van SV Omnia uit Aalsmeer is Nederlands Kampioen geworden.
In de Kampioensklasse had MNHU 20 deelnemers, daarvan behaalden er 7 het podium.
Het Small Team Senior van Vitality uit Alkmaar werd Nederlands Kampioen.
Alle deelnemers gelukgewenst met hun resultaat. Voor uitgebreide resultaten, zie onze Website.
Totaal zijn er nu 4 leden van MNH-verenigingen geplaatst voor het EK Twirl, 13 t/m 16 april in
het Kroatische Porec. Eén lid staat op de reservelijst. Dames, veel succes toegewenst!

We besteden graag aandacht aan uw festival in deze Nieuwsbrief
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 19 maart – Festival voor Opleidingsorkesten
Bertrand Russell College (onderbouw), Popelstraat 1, Krommenie
Aanvang 10.00 uur – Entree € 2,50 – Jeugd gratis toegang
Aan dit jaarlijkse festival voor jeugdorkesten kan worden deelgenomen in twee categorieën:
Beginners of Gevorderden. Na afloop ontvang elk orkest een juryverslag van het optreden en
specifiek van het aangewezen te beoordelen muziekstuk.
Inmiddels hebben zich 10 jeugdorkesten aangemeld. Het festival wordt afgesloten met een
optreden van het Noord-Hollands Jeugd Fanfare Orkest (NHJFO).
Informatie en contact: www.fanfare-og.nl.

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.

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

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.
Kandidaten dienen conform deze plannen te zijn opgeleid.
Voor de actuele examenagenda met details, sluitingsdata en aanmelding zie de MNHU-website.
Met ingang van de examens na 1 maart worden de MNHU-examentarieven verhoogd.
Theorie € 10,-. Praktijk blazers € 30,-. Praktijk slagwerkmodule € 20,- 3 modules tegelijk € 40,-.

Zaterdag 11 maart – Sportcentrum te Almere
NK Show Twirl (Accessories), Parade- en Exhibition Corps
Tevens selectiewedstrijd voor Europees Kampioenschap 2017
Het enige criterium om deel te nemen aan dit kampioenschap is
dat je op het onderdeel waar je voor wilt inschrijven in 2016 aan
minimaal één wedstrijd hebt deelgenomen bij de NBTA of bij
een van de KNMO-bonden. Tijdens dit kampioenschap worden
de NBTA-reglementen gehanteerd.
Aanmelding voor deelnemers loopt. Zie de NBTA-website.
Dit NK is tevens de selectiewedstrijd voor het Europees
Kampioenschap Majorette op 6, 7 en 8 oktober 2017 in het
Sportcentrum in Almere.
Meer informatie over het EK: www.ecmajorette2017.nl.

Zaterdag 25 maart – Sportcentrum te Eindhoven
Championships CGN 2017
Voor detailinfo zie websites www.CGN.org en http://www.colorguard.org/events.php?id=243.

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!

