11 Juni 2020

Algemene Nieuwsbrief
Muziekvereniging Crescendo

Beste leden van Muziekvereniging Crescendo,
Hierbij alweer een nieuwsbrief! Of er weer veel te melden is? Jazeker. In deze roerige
tijd is het geen dag saai. Laten we even kijken waar we nu staan op dit moment.
Is het coronavirus nog steeds onder ons in deze maatschappij?
Ja, helaas wel.
Zit alles nog dicht qua activiteiten?
Nee.

Volg jij Crescendo
al op Twitter en
Facebook?
En Instagram?

Oh nee? Wat kan er dan allemaal alweer?
Nou, de muzieklessen worden alweer een paar weken in ons eigen gebouw gegeven,
zowel voor slagwerk als de blaasinstrumenten. Ook heeft de Slagwerkgroep de
repetities weer hervat sinds 2 juni. Deze groep valt vanzelfsprekend niet onder de
categorie ‘blaas en zang’ waardoor het voor deze groep eerder mogelijk is om weer
te repeteren.
Maandag 8 juni was een memorabel moment omdat op deze dag bekend werd
gemaakt dat repetities voor blaasorkesten weer kunnen beginnen! Het concept
protocol dat werd opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie
(KNMO), gebaseerd op Duits onderzoek, is goedgekeurd door het Ministerie van
Economische Zaken als coördinerend ministerie.
Dat is wel goed nieuws! Dus als het mee zit, kunnen we op maandag (OCV) en
woensdag (Fanfare) weer terecht in de koepel?
Helaas dat is niet mogelijk. De richtlijnen schrijven voor dat er tijdens het spelen 2
meter afstand tussen de muzikanten en dirigent bewaakt moet worden. Helaas is dat
in ons eigen gebouw niet te realiseren, dus zijn we voor het Fanfare orkest op zoek
gegaan naar een andere locatie. Met wat passen en meten zal het OCV wel terecht
kunnen in ons eigen gebouw. Wij hopen dat zij per 15 juni weer kunnen repeteren.
Tijdens een extra vergadering op zaterdag 6 juni heeft het bestuur overlegd over het
opstarten van de repetities en alle nodige voorbereidingen om woensdag 10 juni te
kunnen starten met de repetitie van het Fanfare orkest. Het Fanfare orkest heeft de
eerste repetitie er dus al weer op zitten! Op korte termijn was dorpshuis ‘t Trefpunt
de enige plek waar we, met inachtneming van het protocol, de repetities weer
konden laten opstarten. Maar…

Ik hoor een maar…
Ja dat klopt, we zitten namelijk nog met een logistiek probleem. De Slagwerkgroep,
OCV, het Fanfare orkest en slagwerkleerlingen maken gebruik van het slagwerk.
Heen- en weer verhuizen van het slagwerk tussen het Muziekhart en ’t Trefpunt is
geen optie, dit was een praktisch probleem dat op de valreep is opgelost.
Natuurlijk is het Fanfare orkest niet compleet zonder slagwerkers, dus hebben we
een extra drumstel op de kop kunnen tikken. Daardoor kunnen we toch als
compleet orkest repeteren tot de zomervakantie (laatste repetitie is op woensdag
15 juli).
Wat is er verder gebeurd de afgelopen twee weken?
Vrijdag 29 meei is er voor de vereniging een Kahoot quiz georganiseerd. Marlijn
Messelink was hierbij de quizmaster / host. Via verschillende vragen over de
vereniging leerden we deze nog beter kennen. Zowel jong en oud was present.
Wilco Hamstra, onze penningmeester, kwam als winnaar uit de bus. Ondertussen is
er al een nieuwe quiz samengesteld door Mille van Steeg en die is specifiek
georiënteerd op de muziektheorie. Maandag 8 juni is deze quiz al gespeeld door
het OCV waarbij Lisanne en Johan Veenstra een gedeelde eerste plek hebben
behaald! We zijn benieuwd wie van de Fanfareleden de eerste prijs in de wacht
gaat slepen wanneer we deze quiz spelen…
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief is de gemeente Barneveld voornemens de
regeling rondom het inzamelen van oud papier aan te passen/te stoppen. Dit is
voor veel verenigingen en kerken een financiële strop. Enkel een sterk tegengeluid
kan de raad bewegen ook in het belang van de verenigingen te denken. Om goed
partij te kunnen bieden heeft het bestuur een beroep gedaan op Gert-Jan van de
Kuilen omdat hij de historie van de regeling goed kent maar ook een groot netwerk
heeft binnen de gemeente. Daarop heeft Gert-Jan op dinsdag 2 juni namens
Muziekvereniging Crescendo het woord genomen tijdens een raadsvergadering van
de gemeente. Op 17 juni zal de gemeenteraad een besluit nemen. Wij hebben allen
goede hoop dat er een overgangsregeling komt.
Woensdag 3 juni heeft dirigent Vincent Verhage een masterclass gegeven aan de
Fanfareleden over blaas- en ademhalingstechniek. Vooraf is met behulp van een
enquête geïnventariseerd in welke onderwerpen het fanfare orkest belangstelling
heeft. Het eerste onderwerp was een succes, we hebben hier veel van geleerd.

De nieuwe website is nu toch echt bijna klaar. Kijk zo af en toe eens op
www.crescendo-voorthuizen.nl en wellicht zien jullie opeens een compleet
nieuwe pagina verschijnen! Opzet en invulling van de nieuwe website word
gerealiseerd door Evert van den Broek en Hans den Holder.
De Fanfarecommissie heeft overlegd over de mogelijkheid om toch een gezellige
afsluiting van het muzikale seizoen te organiseren en op welke manier het
muzikale programma na de zomervakantie kan worden ingevuld. Beide projecten
zijn behoorlijke uitdagingen omdat de 2-meter-afstand-regel en de groepsgrootte
van 100 personen hier in moeten worden opgenomen. Aan alle kanten word er
een beroep gedaan op ons creatieve vermogen!
Einde 2020 zal het nieuwe dorpshuis van Voorthuizen worden geopend.
Muziekvereniging Crescendo heeft de ambitie op enigerlei wijze hier een bijdrage
aan te leveren en afgelopen week is hier opnieuw contact over geweest met ’t
Trefpunt. Ook bij dit evenement kunnen we nog niet uitgaan van de ‘gebruikelijk
manier’ van muziek maken. Er zijn hier al een aantal ideeën over geopperd, maar
die houden we nog even voor ons totdat er meer concretere afspraken zijn
gemaakt tussen ’t Trefpunt en Muziekvereniging Crescendo. Wie weet hebben we
meer nieuws in de volgende nieuwsbrief!

===================================================================
BELANGRIJK!!
BELANGRIJK!!
HYGIENE IS HEEL BELANGRIJK IN TIJDEN VAN CORONA. ALS VERENIGING MOETEN
WIJ HIER ZORG VOOR DRAGEN. OP DIT MOMENT HEEFT 1 OUDER ZICH
AANGEMELD DIE TIJDENS DE LES VAN HAAR KIND 1 TOILET SCHOONMAAKT IN
ONS VERENIGINGSGEBOUW. DE OVERIGE TOILETTEN ZIJN BUITEN GEBRUIK.
WILT U OOK EEN STEENTJE BIJDRAGEN? NEEM AUB CONTACT OP MET HET
BESTUUR VIA bestuur@crescendo-voorthuizen.nl
HET BETREFT DE SCHOONMAAK VAN MAAR 1 TOILET!!!
BELANGRIJK!!

BELANGRIJK!!

=========================================================

Gepland onderhoud
Mei: nooduitgang kantine
De muurtjes vooraan bij de koepel zijn inmiddels opnieuw opgemetseld en zien er
weer strak uit!

Agenda
Hieronder vind je de agenda voor de komende maanden. Activiteiten waarover we al
zijn geïnformeerd dat deze worden afgelast, zijn doorgehaald.
Wanneer overige activiteiten op de agenda worden afgelast of verplaatst zullen jullie
hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd.
Wanneer
11 april
27 april
4 mei
19 mei
27 mei
20 juni
20 juni
20 juli – 31 augustus
26 augustus
29 augustus
12 september
27 november

Wat
Theorie examens
Koningsdag
Dodenherdenking
Kids in Concert
Seniorenintocht
Praktijkexamens
Festival
Zomervakantie
Eerste repetitie
Optreden OVV
Bourgondisch Voorthuizen
Voorspeelavond

Wie
Leerlingen
Ensemble fanfare
Ensemble fanfare
Fanfare
Fanfare
Leerlingen
Fanfare
Allen
Fanfare
Fanfare
Allen
Leerlingen

Tot slot
•
•
•
•
•
•
•
•

Blijf gezond
Blijf lid; enkel op die manier hebben wij als vereniging toekomst
Blijf betrokken door actief te zijn in datgene wat de vereniging organiseert
Blijf het bestuur uitdagen als je het gevoel hebt dat we onzichtbaar zijn of als er
te weinig gebeurt
Wees zelf creatief in het bedenken van leuke “virtuele” activiteiten. Het
bestuur staat hier voor open
Denk er over na om Mandy te ondersteunen (zie oproep vorige nieuwsbrieven)
Denk er over na om deel te nemen aan de schoonmaakploeg die iedere week
de toiletten schoonmaakt (aanmelden via bestuur@crescendo-voorthuizen.nl)
Hopelijk treffen we elkaar snel (virtueel) of in real life!

