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Een bijzonder lustrumfeest voor MNHU
Zaterdag 18 mei in Sport- en Ontmoetingscentrum De Hilt in Eemnes
Het wordt een bijzonder en feestelijk jaar, de MNHU bestaat vijf jaar als zelfstandige bond na het
fusieproces tussen de voormalige muziekbonden dat in 2014 werd afgerond met de oprichting
van de KNMO en de tien regionale muziekbonden.

Ontmoetingsdag voor verenigingsbestuurders en leden
We vieren dit lustrum met de leden en bestuurders van de MNHU-verenigingen zaterdag 18 mei
in De Hilt in Eemnes met een muzikale ontmoeting tussen de leden van de MNHU-verenigingen.
Bestuurders kunnen de problematiek binnen hun verenigingen bespreken in thema-sessies.
Het tijdschema is globaal als volgt:
9.30 ontvangst; 10.00 ochtendsessie; 13.30 middagsessie; 15.00 presentaties door de groepen.
Over het exacte programma en dagindeling wordt u over enkele weken nader geïnformeerd,
dan kunt u zich ook inschrijven voor deelname. Voor die deelname vragen we een bijdrage van
€ 5,- per persoon. De lunch wordt door ons gratis aangeboden.

Blaasmuziek op de lichte muziektoer met musici uit Metropole Orkest
Onder leiding van coaches vanuit dit vermaarde orkest wordt door de HaFaBra-muzikanten
gewerkt aan het instuderen van een aantal stukken uit het lichte-muziek repertoire van
MO Adventure. In het ochtendprogramma zijn er groepsrepetities met muzikaal-technische
aanbevelingen. In het middagprogramma komen de secties samen in een orkestrepetitie en
uitvoering. De bladmuziek wordt vooraf toegezonden zodat men zich kan voorbereiden

Spelen en marcheren door de SMP-sector
De bekende componisten, arrangeurs en instructeurs Rob Balfoort en René Leckie nemen de
SMP-muzikanten mee bij het instuderen van drie speciaal voor deze dag gearrangeerde stukken.
Daarbij is er aandacht voor de muzikale uitvoering, maar ook voor de mars- en looptechniek.
Dat laatste wordt verzorgd door de Ed Oosterom, instructeur, KNMO-jurylid en betrokken bij de
Marinierskapel. Ook hier worden de te spelen stukken vooraf toegezonden.

Twirltechniek en choreografie voor de M&T doelgroep
Michelle Baggerman (twirltechniek) Melody Meijer (dans en dancetwirl choreo) zullen met onze
majorettes en twirlers aan het werk in instructiesessies, en maken een uitwerking in een
choreografie. De beide instructrices zijn aanbevolen door de Twirl Academy, ze hebben op het
hoogste niveau getwirld en zijn passievolle twirldocenten.

Zet deze dag ook alvast in uw agenda.
Het MNHU-bestuur ziet uit naar deze ontmoeting!
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Schrijf in voor het MNHU/ZHBM-Concertconcours
Zaterdag 16 november 2019 – De Meerse, Hoofddorp
Na de kennismaking in 2018 tijdens ons eerste concours/festival met Schouwburg De Meerse
is ook voor 2019 weer gekozen voor deze mooie en zeer geschikte accommodatie.
Dit concours wordt georganiseerd in
samenwerking met de Zuid-Hollandse
Bond van Muziekverenigingen (ZHBM).
We beogen samen een stevig podium te
bieden aan de eigen orkesten en ook aan
die van de overige KNMO-bonden.
Deelname is mogelijk voor harmonieorkesten, fanfares en brassbands, 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.

KNMO Kennisbank
Verzamelplaats van kennis en ervaring
Op 1 september 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/.

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.

Meld uw orkest aan voor het Druif-festival
22 / 23 / 24 november 2019 – Midwoud
Muziekvereniging O.K.K. nodigt u uit deel te nemen aan dit jaarlijkse festival.
Op vrijdagavond 22, zaterdagavond 23 en zondagmiddag 24 november kunnen per dag vijf
orkesten deelnemen. Er is geen wedstrijdelement, u hoeft geen concoursmuziek te spelen.
De organisatie stelt het op prijs als u eigentijdse muziek ten gehore brengt, denk aan film,
musical, pop, solisten enz. Eén van de stukken wordt beoordeeld door een deskundige jury.
Speeltijd 20-25 minuten. Inschrijfgeld € 82,50. Meer info http://www.fanfare-okk.nl/.
Belangstelling? Bel of mail festivalsecretaris José Engel: 0229-203215, jose.engel@live.nl.
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Een stap in de digitale toekomst met Earz theorie-examens
Succesvolle pilot-examens in Huizen en Monnickendam
De muziekexamens op 24 november en 12 december waren de eerste gelegenheden voor KNMOexamenkandidaten om met Earz theorie-examen af te leggen. Spannend voor de organisatoren
en in totaal 50 deelnemers, maar na afloop tevredenheid voor beiden. De cijferresultaten lagen
goed in lijn met "papieren" resultaten van de vele eerdere examens, de kandidaten hadden geen
enkele moeite met het hanteren van de Earz app. Eerste reactie van een kandidaat: “Ik wil even
zeggen dat ik het digitaal examen fijn vond, het viel enorm mee en was heel helder. Doordat je
thuis hebt kunnen oefenen, wist je ook wat je kon verwachten."
Omdat nog niet alle examenonderdelen geautoriseerd waren werd een deel van dit pilotexamen
nog "ouderwets" op papier afgenomen, met dank voor het nakijkwerk aan de MNHU-vrijwilligers.
De door docenten en kandidaten gemaakte opmerkingen worden meegenomen bij het verfijnen
en vervolmaken van de examens.
Al met al was het een zeer geslaagde eerste kennismaking met Earz-examinering voor tevreden
kandidaten en organisatie! Met dank aan Ger Wolthuis van Earz, de ROA en de KNMO-commissie
Educatie en Jeugd voor de gedegen voorbereiding.

Voortaan alleen nog digitaal theorie-examen
Voor het digitale examen wordt gebruik gemaakt van de app "Earz". Kandidaten brengen
daarvoor zelf een apparaat (laptop, tablet, smartphone) mee waarop de app is gedownload.
Na aanmelding ontvangen de kandidaten en hun docenten een wachtwoord en inlogcode.
Zij kunnen dan tot aan het examen oefenen met de “spellen” en proefexamens in de Earz-app.

Earz-abonnement
Los van de aanmelding met toegang voor examenkandidaten kunnen verenigingen of instellingen
een abonnement afsluiten op de Earz-app. Docenten kunnen de prestaties volgen.
Zie hier voor overzicht en abonnementsprijzen. Klik hier voor aanvragen van een gratis demo.
Meer informatie: www.earz.eu, of stuur een mail: info@earz.nl.

Pas op – Earz is géén lesmethode!
Earz is een app om te oefenen en om examen te doen. De Earz-app vervangt niet de theorielessen, theoriemethoden en leerboeken, het blijft aan docenten daarin hun eigen keus te maken.

MNHU-examenagenda voorjaar/zomer 2019
Aanmelding sluit
Zaterdag 11 mei

Rhenen

Theorie

Blazers / Slagwerk

20 april

Donderdagavond 6 juni

Ursem

Theorie

Blazers / Slagwerk

16 mei

Woensdagavond 12 juni

Mijdrecht

Theorie

Blazers / Slagwerk

22 mei

Zaterdag 15 juni

Rhenen

Praktijk

Blazers / Slagwerk

25 mei

Zaterdag 22 juni

Aalsmeer

Praktijk

Blazers / Slagwerk

1 juni

Zaterdag 29 juni

Ursem

Praktijk

Blazers / Slagwerk

8 juni

Meer informatie en inschrijfformulier op onze website: www.mnhu.nl.
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Terugblik op de NK’s Majorette & Twirl 2018-2019
15 en 16 december – NK Twirl Runner-Up NBTA in Almere
De MNHU werd hier vertegenwoordigd door 52 deelnemers, allen lid van 11 verenigingen
In totaal 23 van deze deelnemers stonden op het podium.
Onze 9 deelnemers op de hoogste trede, die ook de NK titel Runner-Up behaalden:
1 baton preteen runner-up
Mayke Dobbe van SV Omnia uit Aalsmeer
1 baton juvenile runner-up
Romy Koning van Vitality uit Alkmaar
2 baton juvenile runner-up
Romy Koning van Vitality uit Alkmaar
Duo twirling senior runner up
Nikki van Bentum & Celine Manten
van Evolution uit Veenendaal
Super-X-Strut junior runner up
Lieke Maarseveen van Starlight uit Uithoorn
Duo dancetwirl junior runner up
Kiné Poetoehena & Naomi Tuinstra
van Showgroep Xtreme uit Heemskerk
Ensemble dancetwirl juvenile runner up Ensemble D Evolution Twirlteam
van Evolution uit Veenendaal
Smallteam dancetwirl junior runner up
Junioren Danceteam Evolution Twirlteam
van Evolution uit Veenendaal
Pompon junior
Team 3 Starlight van Starlight uit Uithoorn

12 en 13 januari – NK Baton-Twirl NBTA in Almere
De MNHU werd hier vertegenwoordigd door 23 deelnemers, leden van 4verenigingen.
8 van deze deelnemers stonden op het podium.
De enige op de hoogste trede, die ook de NK titel behaalde was:
Duo dancetwirl senior intermediate
Manouk Brink & Celine Manten van
Evolution uit Veenendaal

0p 26 en 27 januari – NK 2018 Majorette KNMO in Almere
Op dat NK dat werd gehouden samen met de NTSB in Almere was de MNHU vertegenwoordigd
met 9 deelnemers, leden van The River Girls uit Amsterdam en Excelsior uit Woerden.
Marije Seel van The River Girls behaalde in de sectie Show-Twirl junior een podiumplaats en
daarmee een ticket voor de Champions Trophy op 9 februari 2019 in het Belgische Houthalen.
We wensen Marije daar heel veel succes toe!

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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