ORKESTBRIEF ZOMER 2020 d.d. 27 juli 2020
UPDATE NIEUWS ZOMERWEEK EN CONCERTEN
Beste NHJO-ers, ouders, dirigent, repetitoren en andere betrokkenen,
Allereerst hopen we dat iedereen een fijne zomervakantie heeft en gezond is. De Zomerweek
in Heiloo begint al bijna en we hebben er zo’n zin in!
In de voorbereiding op onze geweldige Zomerweek blijft het belangrijk om je te houden aan de
coronamaatregelen van de overheid: de anderhalve meter afstand, handen wassen etc. Als je
klachten hebt (zoals verkoudheid, hoesten, verhoging, plotseling verlies van reuk en smaak)
blijf je thuis en laat je alsjeblieft testen (tel 0800-1202). Dit is niet alleen belangrijk voor je zelf,
en je eigen deelname aan onze Zomerweek, maar ook voor de rest van het hele orkest! Als
iemand van ons ziek blijkt te zijn, dan kan dat in het uiterste geval leiden tot het besluit de hele
Zomerweek vroegtijdig te moeten stoppen. Wij kunnen ons dat niet goed voorstellen, maar het
is reëel in tijden van corona. En het is niet leuk om hiermee de orkestbrief te beginnen, maar
we drukken jullie op het hart om voorzichtig te blijven. Oók tijdens de Zomerweek zelf. De
anderhalvemeternorm geldt voor de leden in de leeftijd van 18+. We vinden het belangrijk om
de overheidsnormen na te leven, opdat iedereen gezond blijft. Daartoe nemen we diverse
maatregelen, van bijvoorbeeld tweemaal per dag de WC’s schoonmaken tot ruimte houden
tijdens het eten en drinken.

Stand van zaken
Deze brief bevat belangrijke informatie over de zomerweek en zomerconcerten. Uiteraard
is deze brief ook via de website te raadplegen. Kijk daar regelmatig voor wijzigingen of
aanvullende berichten: www.nhjo.nl

Zomerweek
Dit jaar dus geen zomerkamp in Lage Vuursche. Zoals je al in de vorige orkestbrief kon lezen,
hebben we als alternatieve locatie de prachtige Cultuurkoepel in Heiloo voor een week tot
onze beschikking, en daarnaast kunnen we voor bepaalde groepsrepetities gebruik maken van
de vertrouwde Muziekschool.
De zomerweek vindt dus plaats:
10-15
augustus

ma t/m za

Cultuurkoepel, Kennemerstraatweg 464, Heiloo en
Muziekschool Het Veld 1, Heiloo

Let op: 1ste, 2de violen en harpen groepsrepetities op zondag 9 augustus in de muziekschool
Heiloo. (2de violen en harpen van 11.00u tot 14.00u; 1ste violen van 14.30u tot 17.30u) Interne
audities voor 1ste viool: 09.30u tot 11.00u in de muziekschool.
Aanvang dagelijks 09.30u. ’s Avonds wordt ook gerepeteerd en wordt er alle avonden iets
gezelligs bij de bar en ook een Bonte Avond en feestavond etc georganiseerd. We hebben
dagelijks de beschikking over de Cultuurkoepel tot 24.00u. We willen ook naar het strand!
Orkestleden komen zoveel mogelijk zelf per fiets naar Heiloo. Wij vragen ouders de bagage en
instrumenten met de auto naar het adres van het gastgezin te brengen (op zondagmiddag of avond) en aan het einde van de week op te halen. In uitzonderingsgevallen kunnen fietsen op
eigen kosten worden gehuurd.

De orkestleden die in of in de buurt van Heiloo wonen, overnachten thuis. Voor de leden die
niet in of in de buurt van Heiloo wonen zijn slaapplaatsen geregeld bij gastgezinnen; de Orco
heeft dit goed geregeld. Wij gaan ervan uit dat de gastgezinnen en gasten in onderling overleg
regelen welke slaapspullen etc moeten worden meegenomen. Heb je hierover nog een vraag
of probleem, laat het weten aan Lowine (06-2497 5554) of aan Gaby (06-5249 6531).
Naast het zomerrepertoire, zepen we ook de compositie van Philip en de Scheherazade van
Rimsky-Korsakov in.

Contributie
Jullie hebben al een nota ontvangen voor de helft van de gebruikelijke contributie (€120).
Daarbij hebben we aangegeven dat we, afhankelijk van de plannen (en bijbehorende kosten)
voor een alternatief zomerkamp, de hoogte van het tweede deel van de contributie zouden
bepalen en in rekening brengen. Om de geweldige zomerweek die we voor ogen hebben ook
financieel mogelijk te maken, vragen we nog een gematigde aanvullende contributie. Jullie
ontvangen hiervoor binnenkort een nota.

Leiding Zomerweek
De leiding over het artistieke gedeelte van de zomerweek hebben:
Dirigent:
Bas Pollard
Repetitoren:
1e violen
2e violen
altviolen
celli
contrabas
Houtblazers
koperblazers
harpen
slagwerk

- Peter de Leeuw
- Johan Olof
- Ruben Sanderse
- Jos Teeken
- Walter van Egeraat
- Carla Meijers
- Henk Veldt
- Jet Sprenkels
- Rob van der Sterren

De leiding over het organisatorische gedeelte van de Zomerweek heeft Lowine Versteegh.
Verder zullen enkele bestuursleden en een cateringploeg aanwezig zijn 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.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de Zomerweek 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
afgesloten zijn.

Globaal tijdschema Zomerweek
(Voor de 1ste, 2de violen en harpen zijn er op zondag 9 augustus groepsrepetities in de MDH).
Aankomst maandag 10 augustus 2020 rond 09.00 uur. Aanvang repetitie om 09.30u:
Strijkers (klein tutti) en Hout (groeps) in de Cultuurkoepel. Koper (groeps) in de Muziekschool
Heiloo. Slagwerk en harpen maandagochtend via busje naar de Cultuurkoepel.
Lunchpakket voor die dag meenemen.
Na de lunch Tutti tot 21.00u in de Cultuurkoepel! Na 21.00 gaat de bar open.

Op dinsdagochtend 11 augustus zijn de 1ste en 2de violen vrij tot de lunchpauze. De overige
strijkers en hout beginnen die ochtend in de Koepel; koper weer in de Muziekschool. Na de
koffiepauze, groeps altviolen en bassen in de Muziekschool.
Na de lunch Tutti tot 21.00u in de Cultuurkoepel. Na 21.00 gaat de bar open.
Op woensdag 12 augustus 09.30u Tutti in de Cultuurkoepel. Dat blijft zo verder: tutti de rest
van de week in de koepel.
Afhankelijk van het weer, op bijvoorbeeld donderdagmiddag naar het strand.
Vrijdag Bonte Avond.
Zaterdagochtend om 10.30u aanvang repetitie in de koepel.
Zaterdagmiddag try-out/concert en zaterdagavond 15 augustus feest. Vertrek zondagochtend
16 augustus 2020 van je gastgezin.
Globale dagindeling voor het kamp:
Bij gastgezin:
09.30 - 11.00 uur:
11.00 - 11.30 uur:
11.30 - 12.30 uur:
12.30 - 13.30 uur:

ontbijt (+ lunch maken)
repetitie
pauze (koffie en thee)
repetitie
lunchpauze

13.30 - 15.00 uur:
15.00 - 15.30 uur:
15.30 - 17.00 uur:
17.30 - 19.00 uur:
19.00 - 21.00 uur:
21.00 – 23.30 uur:

repetitie
pauze (koffie en thee)
repetitie
diner (Koepel)
repetitie
bar open (Koepel)

De (grote) instrumenten kunnen de hele week in de Cultuurkoepel blijven en hoeven niet ’s
avonds steeds naar huis te worden meegenomen.

Dieet
Als het goed is, heeft inmiddels iedereen zijn / haar dieet doorgegeven via de poll aan de Orco.
Met daarin aangegeven dieetwensen is rekening gehouden.
We gaan ervan uit dat leden die (op dieetvoorschrift of uit overtuiging) speciale producten
zoals sojamelk gebruiken, dat zelf meenemen.
Op in ieder geval maandag, dinsdag en woensdag maken de leden bij hun gastgezin ’s
ochtends een lunchpakketje klaar, om mee te nemen naar de Cultuurkoepel. Voor drinken de
hele dag, tussendoortjes en avondeten wordt gezorgd.

Inpaklijst
•

•
•

•
•

Instrumenten (en alle extra benodigdheden, zoals hulpstukken, reservesnaren, rieten
sourdine, dempers, stok, plankje, plastic zak met daarin tissues voor condens koper, en
wat je verder maar kunt bedenken), iedereen een eigen lessenaar en de te spelen
muziek (print ook de betekende Scheherazade die je via je aanvoerder hebt gekregen
thuis uit).
Zwart/wit kleding voor de try out/concert op zaterdag: de dames in het effen zwart en
gekleed, en de heren mogen een wit overhemd aan.
Fiets! Leden gaan op hun eigen fiets naar Heiloo (we hebben daar de fiets nodig voor
dagelijkse vervoer naar/van gastgezin en om ook naar het strand te kunnen gaan! In
uitzonderingsgevallen kan een lid op eigen kosten een fiets huren in je eigen woonplaats
of Heiloo. Geef dat dan tijdig door aan Lowine of Gaby, als je daar hulp bij wilt). We
vragen ouders om de instrumenten en bagage aan het begin van de week bij het
gastgezin per auto te brengen, en weer op te halen op zondagochtend.
Een eigen beker met naam mag, hoeft niet. Op de zaterdag eigen bestek meenemen.
Een slaapzak of dekbedovertrek, kussensloop en onderlaken; spreek dit af met je
gastgezin

•
•
•
•
•

Een leuke attentie voor je gastgezin!
Zwemkleding, handdoeken, toiletartikelen
Medicijnen voor regelmatig of incidenteel gebruik
Zakgeld, OV- en (chip)kaart, ID-kaart
Kopie van verzekeringspapieren

Concerten
Ondanks eerder bericht in de vorige orkestbrief over twee concerten, doen we in De Vest op
30 augustus zoals altijd één concert! De Dominicuskerk gaat ‘m deze zomer niet worden
helaas; de kerk is weliswaar groot genoeg voor het orkest maar dan past er niet veel publiek
meer bij gezien de anderhalvemetermaatregel die voorlopig nog blijft gelden.
15-8-2020

Zaterdag

Middag, tijd volgt

23-8-2020

Zondag

30-8-2020

Zondag

Middag: nader te bepalen:
openbare gen.rep/concert
(zelf lunch meenemen)
12.00u aanwezig
(artiesteningang
Paternosterstraat);
15.00u concert
(zelf lunch meenemen)

Try-out/concert, we hopen in de
openlucht op het gras voor de
Cultuurkoepel! (afh van
toestemming veiligheidsregio),
anders binnen in de Cultuurkoepel
Cultuurkoepel, Heiloo
(let op: dus níet in de
Dominicuskerk)
Theater De Vest, Alkmaar

Programma/repertoire
Zomer 2020
Winter 2020-2021

Zomer/tournee Duitsland 2021 (14 – 22 aug. ‘21)

Dvorak, Britten, Debussy (Prelude a l’ apres midi
d’un faune)
De Hebriden op.26, Mendelssohn
Compositie van Philip
Scheherazade van Rimsky-Korsakov
Oorspronkelijk tourneeprogramma 2020:
Fantasie en Fuga, Bach (Elgar)
Delen uit de Notenkrakersuite, Tsjaikovski
Andantino, Brahms
La Mer, Debussy

Kaartverkoop
Wie eerder kaarten voor de geannuleerde concerten van 14 en 15 maart in Hoorn en
Amsterdam heeft gekocht, ontvangt per e-mail bericht. De kaarten worden automatisch
omgezet in een voucher. Teruggave van geld kan ook. Zie de site nhjo.nl.

Klassiek op het Amstelveld
Ons geplande optreden op zondag 13 september 2020 kan dus helaas niet doorgaan, tot
groot verdriet van de organisatoren, maar we zijn nu al geboekt voor 11 sept. 2021! Noteer
deze datum in je agenda!

Provincieconcert
Zoals in de vorige orkestbrief al aangegeven is het besloten Provincie-concert dat gepland was
op vrijdagavond 23 oktober 2020 verschoven naar donderdagavond 8 april 2021. Hou graag
deze middag en avond vrij. Daarmee vervallen ook de extra repetitiedata 4 en 18 oktober
2020.

Repetities
Na de zomer zullen we de (groeps)repetities weer opstarten in de Muziekschool te Heiloo, Het
Veld 1, 1852 GG Heiloo. Tel: 072-5332460
Nadere berichtgeving over de samenstelling van de groepen volgt t.z.t., afhankelijk van de dan
geldende coronamaatregelen. Voor het maartprogramma 2021 kan op meerdere dagen weer
worden uitgeweken naar de Cultuurkoepel, Heiloo, als de anderhalvemeterregel dan nog
steeds tutti’s in de muziekschool verhindert.
Voor nu: fijne zomervakantie verder, blijf gezond en graag tot ziens in de zomerweek in
Heiloo!
En hou de berichten en informatie hierover goed in de gaten!

