INFORMATIE ZOMERKAMP 2019 EN CONCERTEN NAJAAR 2019
Beste NHJO-ers,
Hierbij een nieuwe orkestbrief met alle informatie over het zomerkamp en de komende
concerten. Uiteraard komt de brief ook op de website te staan. Kijk daar regelmatig voor
wijzigingen of aanvullende berichten! www.nhjo.nl
Vertrokken leden:
cello
fluit
trombone
altviool

Merrel Forster
Lisa van Oorschot
Kirsten Peters
Roos de Vries

Terug van weggeweest:
Cello
Liedewei Lootens (per juni)
geruild:
van altviool naar 1e viool
van 1e viool naar altviool

Esther van Dijk
Maria Loos

Nieuwe leden:
Cello
Sorana Hoogeveen
Cello
Maria de Roever
Cello
Vincent Kalk
Trompet
Jelle van de Weijden
Trompet
Noor van Keulen
Contrabas Marijn Blokker
Nog nooit hebben we zo’n groot orkest gehad. 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 Inge
Bouwer (inge@bouwer.net) EN bij de ledenadministratie Berrie Hendriksen
info@devioolbouwer.nl
Belangrijke data en adressen.
26-05-2019 (zondag)
23-06-2019 (zondag)
30-06-2019 (zondag)

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

muziekschool Heiloo
muziekschool Heiloo
muziekschool Heiloo

Adres Muziekschool Heiloo: Het Veld 1, 1852 GG Heiloo. Tel: 072-5332460
Zomerkamp 17 augustus t/m 24 augustus 2019. Lage Vuursche vanaf 11.00 uur.
Zie voor informatie vanaf pagina 4.
30-08-2019 (vrijdag)

generale repetitie
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19.30-22.30 uur

muziekschool Heiloo

Concerten

Zondag 1 september 2019:
Dominicuskerk, Amsterdam. 15.00 uur concert
Orkestleden aanwezig 13.00 uur. Zelf lunch en standaard meenemen.
Zondag 8 september 2019:
Theater de Vest, Alkmaar.
Orkestleden aanwezig 12.00 uur. Zelf lunch en standaard meenemen.

15.00 uur concert

Vrijdag 11 oktober 2019: Provincie Noord-Holland (besloten) Jubileum Jaarconcert in de
Haarlemse Philharmonie.
Het besloten Provincie-concert is vrijdag-avond 11 oktober 2019.
Het programma is nog niet definitief vastgesteld en zal zsm bekend worden gemaakt.
ATTENTIE 1: alle bladmuziek van de afgelopen maart-serie en huidig zomerserie moet goed
bewaard blijven, daar er zo goed als zeker eea in het programma van het Provincie-concert zal
worden opgenomen.
ATTENTIE 2: Er zijn 2 extra repetities gepland in Heiloo.
De definitieve data zijn bekend: Zaterdag 28 september en zondag 6 oktober van 10.00 –
16.00 uur in de Muziekschool Heiloo. Noteer deze beide dagen in je agenda. Het is super
belangrijk hierbij aanwezig te zijn. Er zal ook gerepeteerd worden met een solist. Informatie over
bladmuziek en dergelijke, volgt later !
Tevens zal er de vrijdag 11 oktober de hele middag in de Philharmonie te Haarlem worden
gerepeteerd (NHJO en solist) Ook hierover komt zsm bericht.
De Provincie biedt op 11 oktober in de Philharmonie eten en drinken aan. Tevens worden er
een aantal entreekaarten aangeboden. Deze kaarten zullen tzt via de aanvoerders verdeeld
worden bij de orkestleden

Programma zomer 2019
- Rachmaninov, Dodeneiland opus 29
- Sjostakovitsj, 10e Symfonie in E, opus 93
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 zaal gaat open drie kwartier voor aanvang van het concert. De toegangsprijzen zijn
€ 15/ studenten/ CJP €10/ kinderen tot en met 12 jaar 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…Wisseling van de wacht
Het Noordhollands Jeugdorkest wordt bestuurd door een aantal ouders en ex-ouders van
orkestleden. Zoals reeds bekend gemaakt zal Marianne Gouwetor per 1 januari 2020 na 22 jaar
stoppen als voorzitter van het NHJO. Intussen zijn er een aantal enthousiaste nieuwe
bestuursleden gevonden en zij worden op dit moment ingewerkt om diverse taken over te
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kunnen nemen waaronder het voorzitterschap. In het Zomerkamp hopen wij de nieuwe
bestuursleden, waaronder de nieuwe voorzitter, aan het orkest te kunnen voorstellen.
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 en hang posters
op.
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
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). Er zijn ook
mooie kaartjes die je aan potentiele donateurs kunt uitdelen. Neem ze gerust mee, Ze liggen bij
de repetities op de tafel in de hal.
Een bijdrage kan gestort worden op ING rekening NL89 INGB 0007 0738 89 t.n.v.STG
VRIENDEN VH NHJO.
Per donatie van €25 kan de donateur zijn/haar toegangskaart voor de NHJO concerten tegen
gereduceerd (studenten) tarief kopen. Dit geldt voor alle concerten van dat jaar. De Stichting
Vrienden heeft een ANBI cultureel status dus via de aangifte betaalt de belasting mee.

Repetities najaar 2019 – voorjaar 2020
21-09-2019 (zaterdag)
22-09-2019 (zondag)
13-10-2019 (zondag)
10-11-2019 (zondag)
15-12-2019 (zondag)

auditie
repetitie
repetitie
repetitie
repetitie

muziekschool Heiloo
10.00 -16.00 uur
muziekschool Heiloo
10.00 -16.30 uur
muziekschool Heiloo
10.00 -16.00 uur
muziekschool Heiloo
10.00 -16.00 uur
muziekschool Heiloo

12-01-2020 (zondag)
09-02-2020 (zondag)

repetitie
repetitie

10.00 -16.30 uur
10.00 -16.00 uur

muziekschool Heiloo
muziekschool Heiloo

Winterkamp 28 februari t/m 1 maart 2020. Lage Vuursche vanaf 17.00 uur
06-03-2020 (vrijdag)

generale repetitie

19.30-22.30 uur

Concertdata nog niet precies bekend: 7, 8, 14, 15 maart 2020
Kijk voor langere termijnplanning op de website: www.nhjo.nl
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muziekschool Heiloo

Zomerkamp 2019
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 ter ondersteuning aanwezig zijn. 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 17 augustus 2019 tussen 11.00 - 12.00 uur. Lunchpakket voor die dag
meenemen.
Vertrek zaterdag 24 augustus 2019 tussen 10.00 en 11.00 uur
Globale dagindeling voor de rest van het kamp:
08.00 uur:
ontbijt
09.00 - 10.30 uur:
repetitie
10.30 - 11.00 uur:
pauze
(koffie en thee)
11.00 - 12.30 uur:
repetitie
12.30 - 13.30 uur: lunchpauze

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:
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repetitie
pauze
repetitie
diner
repetitie

Vrijdag 23 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
gecoordineerd
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 30 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 (Connexxion) 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.
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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
28 mei 2019
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