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  NIEUWSBRIEF         23 DECEMBER 2019

 

 

Schrijf in voor het MNHU/ZHBM-Concertconcours 

Zaterdag 7 november 2020 – De Meerse, Hoofddorp 
 

Na twee succesvolle evenementen in de afgelopen jaren in Schouwburg De Meerse is voor het 

concours/festival in 2020 opnieuw gekozen voor deze mooie en sfeervolle accommodatie. 
 

Het concours wordt ook dit jaar 

gezamenlijk georganiseerd door de 

Zuid-Hollandse Bond van 

Muziekverenigingen (ZHBM) en de 

Muziekorganisatie Noord-Holland en 

Utrecht (MNHU). De beide bonden 

willen daarmee samen een podium 

bieden aan de eigen orkesten en 

aan die van de overige bonden.  

Inschrijving is mogelijk voor 

harmonieorkesten, fanfares en 

brassbands, als concours- of 

festivaldeelnemer.  
 

 

We zien uw aanmelding voor deelname aan dit evenement 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. 

 

 

Het bestuur van de MNHU wenst u plezierige 

feestdagen en een voorspoedig en muzikaal 2020 toe 
 

Bij de start van het nieuwe jaar wenst het MNHU-bestuur al onze leden en relaties een gezond en 

voorspoedig 2020 toe met heel veel mooie muziek!  

 

 

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! 

 

mailto:fvenkhuizen@kpnmail.nl
http://www.mnhu.nl/
mailto:secretaris@mnhu.nl
http://www.mnhu.nld/
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Enthousiasme over digitale theorie-examens met Earz 
 

Vanaf 2019 wordt binnen de KNMO voor het theorie-examen gebruik gemaakt van "Earz". 

Ook de MNHU-examens worden met behulp van deze app afgenomen. We krijgen vanuit de 

verenigingen veel positieve reacties op deze digitale ontwikkeling, kandidaten en hun docenten 

ervaren het als een goed en modern middel voor de examens. Waar de ietsje oudere generaties 

kandidaten soms nog wel heel even onwennig tegenover deze geheel nieuwe digitale werkwijze 

staan is het leuk te zien dat de jongere generatie het werken met de app direct oppakt en 

moeiteloos en spelenderwijs met Earz aan de slag gaat. 
 

Na aanmelding voor een examen ontvangen de kandidaten een wachtwoord en inlogcode. 

Ze kunnen dan tot aan het examen oefenen met de “spellen” en proefexamens in de Earz-app. 

Ze brengen hun vertrouwde apparaat (laptop, tablet, smartphone) mee naar het examen. 

 

Earz-abonnement  
 

Los van de aanmelding met toegang voor examenkandidaten kunnen verenigingen of instellingen 

zelf een abonnement afsluiten op Earz. Ook dan blijkt Earz een leuke app, waarmee leerlingen 

muzikaal gehoor ontwikkelen, leren noten lezen en muziektheorie leren kennen.     

Veel verenigingen en ook muziekscholen gebruiken de Earz op deze wijze al voor de digitale 

ondersteuning van de theorielessen. 

Zie hier voor overzicht en abonnementsprijzen. Klik hier voor aanvragen van een gratis demo.  

Meer informatie: www.earz.eu, of stuur een mailbericht: info@earz.nl.  

  

Pas op – Earz is géén lesmethode!  
 

Earz is een goede en waardevolle app om uitgebreid mee te oefenen en om examen te doen. 

Maar de Earz-app vervangt niet de theorielessen, theoriemethoden en leerboeken, het blijft aan 

docenten daarin hun eigen keus te maken.  

 

 

MNHU - Examenagenda voorjaar 2020  
    Aanmelding t/m 
 

Zaterdag 25 januari  Huizen Praktijk Blazers / Slagwerk 4 januari 

Zaterdag 21 maart Rhenen Theorie  Blazers / Slagwerk 29 februari 

Zaterdag 18 april Rhenen Praktijk Blazers / Slagwerk 28 maart  

Donderdagavond 14 mei De Bilt Theorie  Blazers / Slagwerk 23 april 

Donderdagavond 4 juni Ursem Theorie  Blazers / Slagwerk 14 mei 

Woensdagavond 10 juni Aalsmeer Theorie  Blazers / Slagwerk 20 mei  

Zaterdag 13 juni De Bilt Praktijk Blazers / Slagwerk 23 mei 

Zaterdag 20 juni Aalsmeer Praktijk Blazers / Slagwerk 30 mei 

Zaterdag 27 juni Ursem Praktijk Blazers / Slagwerk 6 juni  

 

Informatie en aanmelding  
 

Arnold van Workum, examensecretaris 

Marianellastraat 18, 1069 NL Amsterdam, telefoon 06 82 75 77 00 

E-mail workum51@planet.nl 
 

Inschrijfformulier op onze website www.mnhu.nl. 
 

 

https://www.earz.eu/prijzen
https://www.earz.eu/demo/docent
http://www.earz.eu/
javascript:handleMailto('mailto:info@earz.nl');return%20false;
mailto:info@earz.nl
mailto:workum51@planet.nl
http://www.mnhu.nl/
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Waar bleef de tijd . . .  

Terugblik op het lustrumfeest 5 jaar MNHU 

18 mei 2019 in De Hilt in Eemnes  
  

De MNHU bestond op 1 januari 2019 vijf jaar. Vaak wordt zo’n eerste lustrum binnen de eigen 

gelederen gevierd, met koffie en gebak en met wat mooie woorden. Maar het MNHU-bestuur 

besloot dat nu eens niet te doen en het lustrum te vieren met de individuele verenigingsleden. 

Plannen werden gesmeed voor activiteiten met de leden uit de verschillende doelgroepen. Samen 

met musici uit het Metropole-orkest werden voor de doelgroep Blaasmuziek lichte muzieksessies 

met coaching vanuit dit toporkest voorbereid. Voor de SMP-doelgroep werd gewerkt aan een 

instructiedag rond marcherend musiceren en show. De doelgroep Majorette en Twirl bereidde 

een dag voor met instructiesessies rond twirltechniek en choreografie. 

De belangstelling voor het gebodene was uiteindelijk getalsmatig iets kleiner dan verwacht.  

De oorspronkelijke plannen werden daarom op die wat kleinere schaal bijgesteld, met als 

uitkomst drie mooie sessies en daarmee een prima lustrumfeestdag.  

  

Doelgroep Blaasmuziek – Workshop  Improviseren met Metropole-orkest  
 

 
 

 

Voor het formeren van een project-

orkest lichte muziek was de opkomst 

helaas iets te klein. Daarom werd dit 

orkestproject omgezet in een Workshop 

Improvisatie, en dat bleek zonder meer 

een schot in de roos! Lichte Muziek is 

een kunst apart en het vraagt een 

andere manier van spelen dan het 

‘normale’ repertoire van HaFaBra-

orkesten. De deelnemers werden 

ingewijd in de fijne kneepjes van dit 

repertoire. De twee groepen van 

pakweg 15 deelnemers waren zonder 

uitzondering heel enthousiast over de 

workshop en over de inspirerende 

leiding van Mariël van den Bos, solo-

fluitiste van het Metropole-orkest. 

Mariël wist als topmuzikant toch precies 

de juiste toon te treffen om in de qua 

niveau uiteenlopende groepen elke 

deelnemer uit de verf te laten komen.  

Doelgroep Majorette en Twirl – Twirltechniek, dance en choreografie 
 

De deelneemsters aan de sessie gingen in de ochtend 

in op Twirltechniek en Dance, en na de lunch op de 

Choreografie-uitwerking. 
 

De sessies werden vanuit de Twirl Academy NBTA 

verzorgd door topsoliste en voormalig Nederlands en 

Europees twirlkampioen Michelle Baggerman.  
 

De aanwezige dames vonden het geweldig om een dag 

instructie en privé-begeleiding op dit topniveau te 

krijgen. Ook daar was er dus volop tevredenheid.    
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Doelgroep Show, Mars en Percussie  (SMP) – Mars- en Show Nieuwe Stijl 
 

 
 

 

Voor de doelgroep Show, Mars en Percussie  

was er in een informatieve sessie 

gelegenheid om kennis te nemen van de 

nieuwe vormgeving van de mars- en 

showwedstrijden en van de bijbehorende 

mars- en showreglementen.  

De instructiestaf en de bestuurders van een 

aantal verenigingen waren hierbij aanwezig. 

Er was uitleg over de nieuwe wedstrijd-

reglementering en beantwoording van 

vragen door leden van de technische 

commissie van de doelgroep die aan de 

totstandkoming hebben bijgedragen.  

Een prima gelegenheid voor verenigingen 

zich hier alvast goed te laten informeren 

voor deelname aan wedstrijden in de 

komende jaren. En dat alles in een goede en 

ontspannen sfeer. 

 

Zo werd het een waardig lustrumfeest! 
 

Al met al was het een leerzame en boeiende lustrumfeestdag, waarmee alle deelnemers zeer 

tevreden waren. Daarmee werd het een sfeervolle en waardige viering van 5 jaar MNHU. 

 

 

MNHU-verenigingen succesvol bij NK Runner-Up 

op 14 en 15 december 2019 in Almere 
 

In het weekend van 14 en 15 december vond het NK Runner-Up van de NBTA plaats in Almere.  

Leden van de MNHU behaalden samengevat de volgende resultaten:  

Er waren 49 deelnemers van 12 MNHU-verenigingen. 21 van deze deelnemers behaalden een 

podiumplaats. 15 van hen werden Runner-Up kampioen van Nederland.  

Meer detail-informatie op onze website www.mnhu.nl en op de site van NBTA www.nbta.nl 

 

 

Verwacht: KNMO Jeugd Inspiratiedag 9 mei 2020 
 

Na het succes van vorig jaar kan de KNMO-commissie Educatie en Jeugd met trots melden dat 

op zaterdag 9 mei 2020 opnieuw een Jeugd Inspiratiedag plaatsvindt. 

In het Akousticum in Ede beloven wij u een aansprekend programma vol met leerzame 

workshops. De dag is bedoeld voor jeugdleden van verenigingen én geïnteresseerde jongeren. 

Maar ook verenigingsbestuurders, docenten, dirigenten en ouders die willen weten hoe jongeren 

enthousiast te maken voor muziekverenigingen worden op hun wenken bediend. 

Over het volledige programma en de opening van de inschrijving volgt spoedig meer informatie. 

Voor nu willen wij u vragen: reserveer zaterdag 9 mei alvast in uw agenda en informeer en 

enthousiasmeer alvast zoveel mogelijk mensen. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! 

Wilt u weten wat u kunt verwachten? Kijk het filmpje van vorig jaar terug: 

https://www.facebook.com/knmomuziek/videos/680902292345741/. 

 

http://www.mnhu.nl/
http://www.nbta.nl/
https://www.facebook.com/knmomuziek/videos/680902292345741/
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We besteden ook 

graag aandacht 

aan uw festival of 

play-in! 
 

Desgewenst bieden we onze 

verenigingen de gelegenheid 

de verschillende regionale 

festivals en play-ins aan te 

kondigen op onze facebook-

pagina en/of in deze 

Nieuwsbrief, en daarbij de 

mogelijkheden van 

inschrijving te vermelden. 

 

Stuurt u een berichtje naar 

het secretariaat en de 

aankondiging wordt geplaatst. 

 

Zend s.v.p. géén aanmeld-

formulieren mee, maar zorg 

dat inschrijving via Internet 

verloopt ofwel men een 

formulier kan downloaden. 

Vermeld de toepasselijke link 

in uw bericht. 

 

 

NK’s Mars en Show 2020 in Noord-Holland 
 

Mede in samenwerking met de MNHU organiseert de doelgroep SMP op zaterdag 20 juni 2020 

het Nederlands Kampioenschap Mars in Spakenburg,  

Een week later, zaterdag 27 juni 2020, wordt het Nederlands Kampioenschap Mars en Show voor 

jeugdkorpsen gehouden in Huizen.  

Inschrijving voor beide evenementen kan via de site van de KNMO  

 

 

KNMO Kennisbank 

Verzamelplaats van kennis en ervaring 
 

In 2018 is de kennisbank van de KNMO online gegaan, een interactief platform voor het delen 

van kennis en ervaring door muziekbonden en verenigingen.  

Vragen, opmerkingen of aanvullingen zijn welkom, mail ze naar kennisbank@knmo.nl. 

Neem een kijkje: https://www.knmo.nl/diensten/knmo-kennisbank/. 

 

 

 

https://www.knmo.nl/diensten/knmo-kennisbank/

