INFORMATIE ZOMERKAMP 2018 EN CONCERTEN NAJAAR 2018
Beste NHJO-ers,
hierbij een nieuwe orkestbrief met alle informatie over het zomerkamp en de komende
concerten. Uiteraard komt de brief ook de website te staan, kijk daar svp regelmatig voor
wijzigingen of aanvullende berichten! www.nhjo.nl
Vertrokken leden:
Bas de Bruijne (aanvoerder slagwerk)
Liedewei Lootens (cello)
Dana Brull (cello)
de
Manon Elout (2 viool)
de
Chonja de Graaff (2 viool) wegens ziekte
Nieuwe leden:
2e viool
2e viool
2e viool
2e viool
2e viool
Hobo
Altviool
Altviool
Slagwerk

Femke Siewers
Florine Biezeveld
Roelfina Dinisovskaja
Swetlana Kazarjan
Fianne Versteegh
Mariam Fahkri
Sjoerd Versteegh
Veerle Dickhoff
Chris de Roode

Wij heten alle nieuwe leden van harte welkom en wensen jullie een fantastische tijd bij het
NHJO!
LET OP: Alle leden betalen contributie voor het hele programma, ook als je tussentijds stopt.
Wanneer je onverhoopt tussentijds toch moet afmelden, dan moet je dat doen bij je aanvoerder,
maar ook moet je een bericht sturen aan de penningmeester Pieter-Jan Aartsen
(p.j.aartsen@planet.nl) EN bij de ledenadministratie Berrie Hendriksen info@devioolbouwer.nl
Belangrijke data en adressen.
22-04-2018 (zondag)
27-05-2018 (zondag)
10-06-2018 (zondag)
01-07-2018 (zondag)

repetitie
repetitie
repetitie
repetitie

10.00 -16.30 uur
10.00 -16.30 uur
10.00 -16.00 uur
10.00 -16.00 uur

muziekschool Heiloo
muziekschool Heiloo
muziekschool Heiloo
muziekschool Heiloo

Adres Muziekschool Heiloo: Het Veld 1, 1852 GG Heiloo. Tel: 072-5332460
Zomerkamp 25 augustus t/m 1 september 2018. Lage Vuursche vanaf 11.00 uur.
Zie voor informatie vanaf pagina 4.
07-09-2018 (vrijdag)

generale repetitie
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19.30-22.30 uur

muziekschool Heiloo

Concerten
Zaterdag 8 september 2018 Dominicus kerk
orkest aanwezig 17.00 uur. Zelf zorgen voor avondeten
Adres: Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam. Tel: 020-6242183
Zondag 9 september 2018 Theater De Vest, Alkmaar
orkest aanwezig om 12.00 uur . Zelf lunch meenemen
Adres: Canadaplein 2, 1811 KE Alkmaar. Tel: 072-5489888

concert 20.15 uur

concert 15.00 uur

Programma zomer 2018
C. Nielsen: Aladdin Suite opus 34
G. Mahler: Symfonie nr 1 in D „Titan“

Festival Klassiek op het Amstelveld
Repetities:
14-09-2018 (vrijdag) generale repetitie 19.30 uur tot 22.30 uur
15-09-2018 (zaterdag)

repetitie (ochtend, middag)
tijden worden tzt bekend gemaakt

Concert: Klassiek op het Amstelveld
zaterdag 15 september 2018. Avond, tijd nog niet bekend.

muziekschool Heiloo
De Duif (Kerk)
Prinsengracht 756
1017 LD Amsterdam

Amstelveld
Amsterdam

Voor alle concerten geldt dat orkestleden zelf voor lunch/avondeten moeten zorgen.
Programma Klassiek op het Amstelveld
Uit het reguliere NHJO- programma het 3de en 4de deel van de Mahler
Bruch : 1ste vioolconcert
Carmen : intocht Escamillo
Verdi : Slavenkoor
Kort stuk met solo trompet
Kaartvoorverkoop
Voor alle concerten kunnen kaarten online worden besteld op www.NHJO.nl en betaald via
Ideal of Paypal en daarnaast worden kaarten verkocht aan de kassa voor aanvang van het
concert. De toegangsprijzen zijn € 15/ studenten/ CJP €10/ kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Donateurs betalen €10 voor hun concertkaartjes in plaats van €15 met een minimum bijdrage
van €25.
Het Festival Klassiek op het Amstelveld is gratis !!!
We hopen op veel publiek en vragen jullie dan ook om op veel manieren aandacht te vragen
voor onze concerten bij familie en vrienden !!!
En dan nog dit…BESTUURSLEDEN GEZOCHT !!!
Het Noordhollands Jeugdorkest wordt bestuurd door een aantal ouders en ex-ouders van
orkestleden. Onze voorzitter, Marianne Gouwetor, heeft ons 22 jaar door roerige, leuke en
spannende tijden geloodst, maar aan alles komt een eind. Per 1 januari 2019 wil zij het stokje
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doorgeven aan een opvolger. Ook onze penningmeester heeft een lange staat van dienst, maar
nu zijn laatste kind het NHJO heeft verlaten wil ook hij zich op andere dingen gaan richten.
We zijn naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter en penningmeester. Heb je belangstelling
of ken je iemand die mogelijk geïnteresseerd is, neem contact op met Ilse Verstappen,
secretaris NHJO. Op onze website vind je uitgebreide profiel beschrijvingen.
Zie: http://www.nhjo.nl/bestuur/
Zaal vol krijgen
Helpen jullie ons allemaal om ook bij de komende concerten in september de zalen vol te
krijgen? Nodig al je familie, kennissen en vrienden uit om te komen genieten van de muziek.
Algemene oproepen via Facebook zijn belangrijk om je hele kennissenkring te bereiken, maar
vergeet ook niet de persoonlijke uitnodigingen. Doe een aankondiging voor je andere
orkest(en), vertel op school aan leraren en medeleerlingen hoe je zelf geniet van het muziek
maken en stuur een kaartje of mail naar je familie en vrienden van je ouders.
Veel publiek is natuurlijk leuk voor het orkest, maar het NHJO heeft de inkomsten ook hard
nodig om in mooie zalen te kunnen blijven spelen.
Nieuwe donateurs
Het NHJO draait vrijwel zonder subsidie.
Voor onderhoud van instrumenten, het maken van mooie posters en programmaboekjes en
ondersteuning van grote projecten zoals jubileumactiviteiten en concertreizen hebben wij onze
donateurs hard nodig. Dus willen jullie allemaal opa’s en oma’s, tantes en ooms en vrienden
van de familie mobiliseren om donateur te worden. Ze kunnen zich opgeven per mail
(vrienden@nhjo.nl) of via de website (www.nhjo.nl) of per telefoon (0623866614).
Donateurs betalen €10 voor hun concertkaartjes in plaats van €15 met een minimum bijdrage
van €25.
Repetities najaar 2018 – voorjaar 2019
06-10-2018 (zaterdag)
07-10-2018 (zondag)
04-11-2018 (zondag)
18-11-2018 (zondag)
16-12-2018 (zondag)

auditie
repetitie
repetitie
repetitie
repetitie

10.00 -16.00 uur
10.00 -16.30 uur
10.00 -16.00 uur
10.00 -16.00 uur

muziekschool Heiloo
muziekschool Heiloo
muziekschool Heiloo
muziekschool Heiloo
muziekschool Heiloo

13-01-2019 (zondag)
10-02-2019 (zondag)

repetitie
repetitie

10.00 -16.30 uur
10.00 -16.00 uur

muziekschool Heiloo
muziekschool Heiloo

Winterkamp 1 t/m 3 maart 2019. Lage Vuursche vanaf 17.00 uur
08-03-2019 (vrijdag)

generale repetitie

19.30-22.30 uur

Concertdata
9 maart 2019, zaterdagavond Ter Coulsterkerk te Heiloo
16 maart 2019, zaterdagavond Oosterkerk te Hoorn
17 maart 2019, zondagmiddag Dominicuskerk te Amsterdam
Kijk voor langere termijn planning op de website: www.nhjo.nl
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muziekschool Heiloo

Zomerkamp 2018
Leiding zomerkamp
De leiding over het artistieke gedeelte van het zomerkamp hebben:
Dirigent:
Bas Pollard
Repetitoren:
1e violen
- Edith Blog
2e violen
- Johan Olof
altviolen
- Ruben Sanderse
celli
- Jos Teeken
contrabas
- Walter van Egeraat
Houtblazers - Carla Meijers
koperblazers - Henk Veldt
harpen
- Jet Sprenkels
slagwerk
- Rob van der Sterren

Het zomerkamp vindt zoals ieder jaar plaats in het Koos Vorrinkhuis.
Adres:
Koos Vorrinkhuis (NIVON)
Koudelaan 16
3749 AM Lage Vuursche
tel: 035-6668305
De leiding over het organisatorische gedeelte van het zomerkamp heeft Marianne Gouwetor.
Verder zullen enkele bestuursleden en een cateringploeg aanwezig ter ondersteuning. Al deze
mensen zijn er niet alleen om alles goed te laten verlopen, ze zijn er ook voor jou. Dus zit je met
een vraag of een probleem, aarzel niet en kom naar hen toe. Zij zullen proberen samen tot een
oplossing te komen. Voor de thuisblijvers: in de omgeving van het Koos Vorrinkhuis hebben
mobiele telefoons bijna geen bereik. Voor dringende zaken kunt u bellen met het bovenstaande
nummer van het Koos Vorrinkhuis. U kunt ook altijd contact opnemen met Ilse Verstappen (06
53583287).
Aansprakelijkheid.
Deelname aan het zomerkamp is geheel voor eigen risico. Het NHJO aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid. Wij raden je (of je ouders) aan je te verzekeren voor ziekte, ongevallen,
instrument, algemene aansprakelijkheid, enz. voor zover deze verzekeringen nog niet aanwezig
zijn.
Globaal tijdschema zomerkamp.
Aankomst zaterdag 25 augustus 2018 tussen 11.00 - 12.00 uur. Lunchpakket voor die dag
meenemen.
Vertrek zaterdag 1 september 2018 tussen 10.00 en 11.00 uur
Globale dagindeling voor de rest van het kamp:
08.00 uur:
09.00 - 10.30 uur:
10.30 - 11.00 uur:
(koffie en thee)
11.00 - 12.30 uur:
12.30 - 13.30 uur:

ontbijt
repetitie
pauze

13.30 - 15.00 uur:
15.00 - 15.30 uur:
(koffie en thee)
15.30 - 17.00 uur:
17.30 - 18.30 uur:
19.00 - 21.00 uur:

repetitie
lunchpauze
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repetitie
pauze
repetitie
diner
repetitie

Vrijdag 31 augustus,ter afsluiting van het Zomerkamp, is er het try-out-slotoptreden in het
Muziekcentum van de Omroep (MCO) om 20.15 uur .
Het orkest aanwezig om 16.30 uur. Adres Heuvellaan 33 te Hilversum. Vervoer daar naar toe is
deels zoveel mogelijk door samen te reizen met eigen personenauto en deels met een bus die
is geregeld door het NHJO. Eea word tijdens het zomerkamp gecoördineerd.
Huisregels.
Het is niet toegestaan om alcoholische dranken van huis mee te nemen, Deze zijn uitsluitend
voor leden van 18 jaar of ouder te koop bij de bar. Er mag absoluut niet gerookt worden of
alcoholische drank gedronken worden op de kamers. Roken mag uitsluitend buiten. Alle
slaapkamers zijn voorzien van brandmelders. De brandmeldinstallatie staat rechtstreeks in
verbinding met de brandweer. Bij een vals alarm zullen de kosten van het uitrukken van de
brandweer op de desbetreffende persoon(en) verhaald worden. Bij vertrek wordt verwacht dat
iedereen zijn/haar kamer schoon achterlaat. Bij het overtreden van deze regels zal streng
worden opgetreden, met als mogelijke consequentie verwijdering van het winterkamp, met
uitzondering van verplichte deelname aan de repetities.
Dieet
Wanneer je vegetarisch of volgens een dieet wilt eten en dit op de repetitie van 10 juni niet hebt
ingevuld op de lijst, geef dat dan voor 30 juli door aan Marianne Gouwetor
(gouwetor@gmail.com). Speciale dieetwensen graag even doormailen naar Marianne. Niet
alleen wat je niet mag eten, maar ook wat je wél mag.
Inpaklijst.
• Instrumenten (en alle extra benodigdheden, zoals hulpstukken, reservesnaren, rieten
sourdine, dempers, stok, plankje en wat je verder maar kunt bedenken), lessenaar en de te
spelen muziek
• Zwart/wit kleding voor de try out/concert op vrijdag avond: de dames in het effen zwart en
gekleed, en de heren mogen een wit overhemd aan.
• Een slaapzak of dekbedovertrek, kussensloop en onderlaken (ook bij slaapzak verplicht!)
• Handdoeken, toiletartikelen
• Medicijnen voor regelmatig of incidenteel gebruik
• Zakgeld, OV- en (chip)kaart
• Kopie van verzekeringspapieren
Bereikbaarheid Koos Vorrinkhuis.
Per trein/bus.
a) Naar station Bilthoven. Vanaf dit station rijdt een treintaxi.
b) Naar station Hilversum, vanaf daar met lijn 59 (Connexion) tot halte Dorpsstraat-Lage
Vuursche.
Op zondag is er geen Openbaar Vervoer !!!
Per auto:
Vanaf de A1 bij knooppunt Eemnes de A27 richting Utrecht/Hilversum. Na 5 km afslag
Hilversum (33), richting Baarn aanhouden. Verder richting Lage Vuursche aanhouden. De
Koudelaan is een zijstraat van de Dorpsstraat.
Let op : iedereen moet altijd zelf zorgen voor vervoer naar en van het zomerkamp!
Dat was het weer voor deze keer. Fijne zomer en tot ziens bij het zomerkamp,
Ilse Verstappen
16 mei 2018
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