
 

INFORMATIE WINTERCONCERTEN 2023 
In deze brief vind je informatie over de aanstaande concerten op 11, 12 en 19 februari.  
 
Data - tijden - adressen    
DATUM DAG TIJD ADRES 
10-2-2023 Vrijdag Generale repetitie Cultuurkoepel Heiloo 
11-2-2023 Zaterdag 17.15 uur aanwezig  

20.15 uur concert 
(zelf avondeten meenemen) 

Oosterkerk 
Grote Oost 58-60, Hoorn 
 

12-2-2023 Zondag 12.00 uur aanwezig 
(artiesteningang 
Paternosterstraat); 
15.00u concert 
(zelf lunch meenemen) 

Taqa Theater de Vest 
Canadaplein 2, Alkmaar 
 

19-2-2023 Zondag 13.00u aanwezig  
15.00u concert 
(zelf lunch meenemen) 

Dominicus kerk 
Spuistraat 12, Amsterdam 
 

 
Programma 

• L. van Beethoven - Ouverture zu Goethes Trauerspiel 'Egmont' 
• J. Wagenaar - Saul en David 
• A. Dvořák  - Symfonie nr. 8  

 
Concertkleding 
Concertkleding: geheel zwart of eventueel met wit overhemd, zwarte schoenen.  
Geen T-shirts, geen blote schouders en geen glitterpanty.  
 
Kaartverkoop 
Voor alle concerten kunnen kaarten online worden besteld op www.nhjo.nl en betaald via Ideal 
of Pay-pal. Er is geen kaartverkoop aan de zaal. De toegangsprijzen zijn: 
€ 20  volwassenen 
€ 15  studenten - donateurs - CJP - jongeren van 13-17 jaar  
€ 5  kinderen t/m 12 jaar   
 
Een volle zaal 
Helpen jullie ons allemaal om ook bij de komende concerten de zalen vol te krijgen? Nodig al 
je familie, kennissen en vrienden uit om te komen genieten van de muziek. Algemene 
oproepen via social media 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. 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. 
 
Sponsorborrel 
Na afloop van het concert op 12 februari in De Vest Alkmaar vindt er een sponsorborrel plaats. 
Deze borrel is bedoeld voor mensen of bedrijven die interesse hebben om bij te dragen aan 
projecten om onze dromen waar te maken zoals de reis naar Duitsland of het spelen in mooie 
grote zalen. Of ‘gewoon’ mensen die ook de waarde zien van het samen muziek maken in het 
NHJO, die het zelf als oud-lid hebben meegemaakt en huidige orkestleden ook die bijzondere 
en verrijkende ervaringen willen laten meemaken. Ken jij mensen in jouw omgeving die hier 
interesse in zouden kunnen hebben? Laat het graag weten (mail naar info@nhjo.nl), dan 
sturen wij een uitnodiging.  
 


