ORKESTBRIEF NOVEMBER 2020
Film project De Nieuwe Wereld
Lieve NHJO’ers,
Omdat het provincieconcert in april 2021 waarschijnlijk helaas niet doorgaat, hebben we samen met
de provincie een alternaJef bedacht om ons als orkest in coronaJjd toch te kunnen presenteren!
Film
We willen met elkaar een ﬁlmpje maken die de provincie op een USB sJck als nieuwjaarswens aan
haar 1500 relaJes kan toesturen. In ruil schenkt de provincie ons lessenaarlampjes die we deze
donkere dagen in de koepel hard nodig hebben!
Als basis voor de ﬁlm gebruiken we de opname die in De Vest is gemaakt van het laatste deel van
Nieuwe Wereld van Dvorak. Deze muziek willen we combineren met beelden van jullie uit de 47
gemeenten van de provincie. Daarvoor willen we vragen om ergens in de komende drie weken een
opname te maken op een markante locaJe in of bij je gemeente. Het is de bedoeling dat je jezelf
opneemt terwijl je meespeelt met de opname van Dvorak. Het geluid van je video wordt niet gebruikt
maar het beeld monteren we synchroon in bij de geluidsopname uit De Vest.
Heb je dat programma niet meegespeeld, hoef je natuurlijk geen opname van jezelf te maken, maar
is het wel leuk om met iemand anders mee te gaan om te helpen ﬁlmen. Uiteraard mogen oud leden
die vorig programma hebben meegedaan ook een video insturen.
De opname uit De Vest kan je hier downloaden:

https://www.dropbox.com/s/ojo4z2kyjxrbhli/Dvorak_9_dl4_Vest.mpeg?dl=0
Wie doet wat?
De video wordt bekeken door alle 47 burgemeesters van Noord-Holland. We weten allemaal dat
burgemeesters ontroostbaar zullen zijn als hun gemeente geen glansrol vervult in onze presentaJe.
Er zijn enkele gemeenten waar geen leden uit het orkest wonen. Om de opnames toch over de
gemeentes te verdelen hebben we een gedeeld document gemaakt met een lijst van gemeenten en
de leden die er wonen.
Zouden jullie in het document kunnen aangeven in welke gemeente je van plan bent om, liefst met
een maatje, te gaan ﬁlmen? Om alle gemeentes aan bod te laten komen zou het ﬁjn zijn als een paar
leden uit Amsterdam bijvoorbeeld in Uithoorn of Ouder-Amstel gingen opnemen.
Je kan de intekenlijst hier vinden:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1sqKySAdnGh5qDhdJNRKJx28a4OrOF07zBvOv_y3e9gc/edit?usp=sharing
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Ok, maar hoe dan?
Het is kort dag, we willen na het weekeinde van 15 november (dat is onze eerstvolgende repeJJedag
in Heiloo) beginnen met monteren, er zijn dus nog maar drie zaterdagen en drie zondagen
beschikbaar om iets op te nemen. Je kunt ook doordeweeks, als je dat beter uitkomt. En houd
rekening met het weer.
We vragen jullie om bij de opname concertkleding te dragen, eventueel met de orkes_rui van
afgelopen zomerkamp.
Maak de opnamen in landschapsformaat bij voorkeur op full HD (1080) kwaliteit of hoger.
Je kan je bestanden uploaden via de volgende link:

https://www.dropbox.com/request/dqFj0GXVx7LbG2NSWvSF
Zou je je instrument en je naam (instrument_naam) in de naam van het bestand kunnen opnemen?
In het kort:
- Spreek met 1 of 2 anderen af om op een bijzondere locaJe in je omgeving een opname te maken.
- Voeg jullie namen en snode plannen toe het gedeelde document bij de juiste gemeente.
- Maak een opname waarop je meespeelt met de opname van Dvorak 9 laatste deel uit De Vest.
- Stuur het ﬁlmpje uiterlijk 16 november (maar liever eerder!) in via de upload link.
Links:
Opname Dvorak
Intekenlijst
Uploaden video
Het wordt een geweldig mooie ﬁlm! Naast jullie eigen beelden gaan we ook zelf nog de provincie in
om professioneel op locaJes te ﬁlmen.
Heel veel plezier!
Victor, Synco en Joost van de werkgroep De Nieuwe Wereld.
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