ORKESTBRIEF ZOMER 2022 d.d. 2 augustus 2022
LAATSTE INFORMATIE TOURNEE EN CONCERTEN
Beste NHJO-ers,
Binnenkort vertrekken we naar Duitsland! We hebben er veel zin in en we gaan er met zijn
allen een fantastische tournee van maken!

Stand van zaken
Deze brief bevat belangrijke informatie over de tournee en zomerconcerten. Deze brief is
ook via de website te raadplegen. Kijk daar regelmatig voor wijzigingen of aanvullende
berichten: www.nhjo.nl
In de appgroep Mededelingen lees je ook de laatste informatie, dus bekijk ook die regelmatig.

Tournee naar Thüringen
Vrijdag 19 augustus 2022
Inladen van het slagwerk in Heiloo. De harpen moeten die middag in Heiloo worden afgeleverd;
voor tijdstip waarop, neem even contact op met Joost (06 2448 5314) of Koen.
De contrabassen gaan met de gewone bussen mee (boven in de bus, niet in de laadruimte).
De cello’s gaan wel in de laadruimte van de bussen, boven op de bagage, dus zorg voor een
harde kist, geen zachte hoes om je instrument.
Zaterdag 20 augustus 2022
Reisdag: (neem zelf lunch en drinken in je handbagage mee voor in de bus)
09.30u
verzamelen bij station Amsterdam Sloterdijk (P+R Sloterdijk aan de westelijke
kant van de ringweg A10, afslag S102, achter het NS-station Sloterdijk. Adres
Piarcoplein 1 Amsterdam) en buddycheck voordat je de bus ingaat (overzicht
met namen in welk groepje je zit, volgt.)
10.00u
vertrek bussen naar jeugdherberg in Tambach-Dietharz
adres Oberhofer Strasse 3, 99897 Tambach-Dietharz (tel +49 (0) 36252 36149)

avond

aankomst in jeugdherberg en diner
repetitie in de Bürgersaal (gemeentehuis); dat is een kwartier lopen
adres Burgstallstrasse 31a Tambach-Dietharz

Zondag 21 augustus t/m woensdag 24 augustus
Repetitiedagen; in zowel de jeugdherberg, als het gemeentehuis (op kwartier lopen)
Woensdagavond Bonte avond
Donderdag 25 augustus
ochtend
laatste repetitie in Tambach-Dietharz
alles uit de Bürgersaal meenemen, lessenaars zijn nodig voor 1ste en 3de concert

lunch
13.30u
14.00u

bussen inruimen voor vertrek naar Schmalkalden
vertrek bussen naar Schmalkalden
adres Viba Nougat-Welt, Nougatallee 1, 98574 Schmalkalden

15.30u
17.15u
18.45u
19.00u
20.50u
21.45u

zitrepetitie
diner (wordt verzorgd door Viba) en omkleden
orkest naar podium
openluchtconcert (er is een plan B in geval van regen)
einde concert
vertrek bussen terug naar jeugdherberg

(concertspullen exclusief instrumenten kunnen in de bussen blijven voor
concert morgen)
Vrijdag 26 augustus
07.00u
ontbijt (en lunch maken, meenemen)
08.30u
vertrek bussen naar Weimarhalle, Weimar
adres UNESCO-Platz 1, 99423 Weimar

09.45u
13.45u
18.00u
19.45u
20.00u
21.50u
22.45u

zaalrepetitie
Weimar in, flyeren, PR voor ons concert ’s avonds
terug in de Weimarhalle (eten, omkleden)
orkest naar podium
concert
einde concert
vertrek bussen terug naar jeugdherberg
(concertspullen exclusief instrumenten kunnen in de bussen blijven voor
concert morgen)

Zaterdag 27 augustus
09.00u
ontbijt (en lunch maken, meenemen)
10.30u
vertrek bussen naar Bachkirche, Arnstadt
(adres 99310 Arnstadt en omkleden / spullen en instrumentenkoffers in Musikschule ArnstadtIlmenau, Unterm Markt 1, 99310 Arnstadt)

11.30u
opstellen orkest in Bachkirche
12.00u
zaalrepetitie
13.00u
lopen naar muziekschool; omkleden en lunch
13.45u
lopen naar Bachkirche
14.00u
concert
15.50u
einde concert
16.30u
vertrek bussen terug naar jeugdherberg
18.30u
diner in jeugdherberg
En dan: themafeest!
Zondag 28 augustus
Reisdag: (neem zelf lunch en drinken mee voor in de bus)
07.30u
ontbijt (en lunch maken)
08.30u
kamers opruimen en klaar maken voor vertrek
09.45u
vertrek bussen naar Amsterdam Sloterdijk; verwachte aankomst circa
17.30u/18.00u

Leiding
De leiding over het artistieke gedeelte van de tournee hebben:
Dirigent:
Bas Pollard
Repetitor:
Johan Olof (zondag en maandag)
De leiding over het organisatorische gedeelte van de tournee hebben Lowine (06 2497 5554)
en Joost Versteegh (06 2448 5314). Verder zullen enkele bestuursleden en een bar+ploeg
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 tournee 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.
We houden ons aan de Nederlandse alcoholregels en dus -leeftijd. In de jeugdherberg en
(repetitie)zalen is roken niet toegestaan.

Corona
Als je voor de tournee merkt dat je klachten krijgt die passen bij corona, doe thuis even een
zelftest. Bij een positieve zelftest kun je niet mee in de bus, maar wel later aansluiten in
Duitsland (op eigen gelegenheid reizen).
Als je tijdens de tournee merkt dat je bij corona passende klachten krijgt, kun je de leiding om
een zelftest vragen. Blijkt deze positief, dan ga je in quarantaine in een aparte kamer in de
jeugdherberg. We hopen dat dat niet nodig blijkt, maar we zijn nog niet van corona af.

Dieet
Als het goed is, heeft inmiddels iedereen zijn / haar dieet doorgegeven. Met daarin
aangegeven dieetwensen is rekening gehouden.

Inpaklijst
•

•
•
•
•
•
•
•

Instrumenten (en alle extra benodigdheden, zoals hulpstukken, reservesnaren, rieten
sourdine, dempers, stok, plankje, en wat je verder maar kunt bedenken), iedereen een
eigen lessenaar (voorzien van je eigen naam) en de te spelen bladmuziek. Ook knijpers,
voor één openluchtconcert. Plak je bladmuziek aan elkaar; géén losse blaadjes!
Concertkleding (geheel zwart of met wit overhemd, zwarte schoenen. Geen T-shirts.
Zwemkleding, handdoeken, toiletartikelen (antimug), zonnebril
Betere schoenen dan alleen slippers, want we lopen in de eerste helft van de week 6x
per dag een kwartier naar de repetitiezaal
Themafeestkleding/-attributen
Medicijnen voor regelmatig of incidenteel gebruik
Contant geld (in Thüringen wordt nog veel gebruik gemaakt van contant geld, zeker bij
kleinere bedragen onder de €10), OV- en (chip)kaart, zorgverzekeringspasje, ID-kaart
en/of paspoort
Kopie van verzekeringspapieren

Concerten in Nederland
Op vrijdagavond 2 september Generale Repetitie om 19.30u tot 22.30u in de Cultuurkoepel,
Heiloo.
3-9-2022
Zaterdag Middag zaalrepetitie;
Muziekcentrum van de Omroep
19.00u concert
(MCO) Hilversum,
(zelf avondeten meenemen)
Heuvellaan 33
(mcogebouw.nl)
4-9-2022

Zondag

Ochtend zaalrepetitie;
15.00u concert
(zelf lunch meenemen)

Muziekgebouw aan het IJ
Amsterdam,
(Piet Heinkade 1)
(muziekgebouw.nl)
17-09Zaterdag Ochtend zaalrepetitie
Festival Klassiek op het Amstelveld
2022
14.30u concert
Amsterdam
(zelf lunch meenemen)
(voor repetities: zie hieronder!)
Concertkleding: geheel zwart of eventueel met wit overhemd, zwarte schoenen. Geen T-shirts.

Programma/repertoire
Tchaikovsky - Trepak
Tchaikovsky - Danse de la Fée Dragée
Tchaikovsky - 8&9
Ravel - Alborada del grazioso
Brahms - Dubbelconcert deel 2
- pauze Bach-Elgar - Fantasie en Fuga
Ravel - La Valse
Tchaikovsky - Danse de la Mirlitons
Tchaikovsky - Bloemenwals

Kaartverkoop
Zie de site nhjo.nl. En de appgroep Mededelingen.

KOHA: repetities
Ons uitgestelde optreden op het festival Klassiek op het Amstelveld van vorig jaar vindt dus
plaats op 17 september 2022! Daarvoor repeteren we op zaterdag 10 september van 10.00u
tot 16.00u in de Cultuurkoepel Heiloo. Op vrijdagavond 16 september is daarvoor de generale
repetitie van 19.30u tot 22.30u ook in de Cultuurkoepel. Op het programma deels stukken van
ons zomerprogramma, deels nieuwe met solist(en)! Hierover later meer.

Repetities winterprogramma
Voor het winterprogramma zullen we de repetities weer beginnen op 25 september 2022. Het
repetitieschema staat op nhjo.nl.
Het programma van winter 2022-2023:
Beethoven - Ouverture Egmont
Wagenaar - Saul en David
Dvorak 8
Zomer 2023:
Schubert 8
Busoni - Divertimento voor fluit
Rachmaninov - Symfonische dansen

