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Zomerweek
Wij zijn blij en dankbaar dat we een alternatief hebben kunnen vinden voor onze
zomerplannen: een paar dagen zomerkamp in de
Lage Vuursche en aansluitend een buitenlandse
reis naar Duitsland. Dat kon niet doorgaan omdat
anderhalve meter afstand houden onmogelijk was
met onze grote groep. We hebben een mooie
zomerweek beleefd in de Cultuurkoepel in Heiloo
met als afsluiting een buitenconcert op
zaterdagochtend op het grote grasveld voor de
Koepel. We hebben Heiloo kunnen verrassen met
een prachtig concert waar uiteindelijk toch meer dan
150 mensen kwamen. Met kindertjes, met honden,
lekker op een kleedje of eigen stoeltje. Een geweldige ervaring voor iedereen die erbij was.
Vincent Bouwer heeft prachtige foto’s gemaakt die verwerkt zijn in de verschillende diashows
van onze website, www.nhjo.nl. U vindt ze bij de kopjes “Orkest”, “Dirigent”, “Concertagenda”
en “Leden”.

Mondkapjes
De OrCo sprong in op de eisen van deze tijd en verkocht
mondkapjes aan de orkestleden met NHJO-logo, gemaakt door
Nona Kranen, oud-orkestlid. Volgens het corona protocol
moesten ze gedragen worden in de (smalle) gangen van de
Vest tot het podium dus daar kwamen ze goed van pas.

Concert in de Vest in Alkmaar
Met een uitgebouwd podium waar het orkest op veilige afstand van elkaar opgesteld kon
worden en voor een publiek van 150 mensen schitterde het orkest nog één keer met het
programma waar ze noodgedwongen een heel jaar aan hadden gewerkt. Alle tijd dus om de
puntjes op de i te zetten en dat was te horen! De CD van dit concert kunt u als altijd bestellen
via vrienden@nhjo.nl. Zingen was helaas nog niet toegestaan, dus we moesten onze
traditionele toegift missen. Maar in deze tijden waar zoveel moois niet door kan gaan kreeg dit
NHJO-concert toch extra glans.

Repetitieruimte
Je zou het haast niet geloven, maar naast veel last heeft corona het NHJO ook nog iets
positiefs opgeleverd. De zomerweek in de Cultuurkoepel in Heiloo is van beide kanten zo
goed bevallen dat wij met de verhuurder overeenstemming hebben bereikt over gebruik in de
toekomst ook voor onze reguliere repetities. We zijn daar heel blij mee. Voor de (groeps)
repetities in kleiner verband en opslagruimte van het slagwerk blijft de muziekschool in Heiloo
onze basis.

Audities
Een volle dag audities leverde weer een aantal veelbelovende nieuwe orkestleden op. We
hoorden een paar keer van vergevorderde aspirantleden dat ze graag in het NHJO wilden
spelen omdat het zo’n gezellig orkest is. Daar zijn we trots op. Een fijne sociale sfeer zorgt
ervoor dat iedereen zich thuis voelt en dat komt de kwaliteit van het musiceren ten goede. De
OrCo zorgde in ieder geval voor een warm welkom. Er waren veel orkestleden aanwezig en er
werden een heleboel pannenkoeken gebakken op de auditiedag!

