17 september 2020

Algemene Nieuwsbrief
Muziekvereniging Crescendo

Beste vrienden van Muziekvereniging Crescendo,

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

Eind augustus is de vereniging na een fijne zomervakantie weer tot leven gekomen.
Het OCV trapte op 25 augustus af met de eerste repetitie. Er was nog even hoop een
schitterend concert te geven op de zomermarkt bij de Midden Nederland Hallen,
maar helaas gooide het weer roet in het eten. Jammer genoeg kon ook het jaarlijks
terugkerende muzikale spektakel van het Fanfare orkest op de laatste zaterdag van
augustus in het dorp niet door gaan wegens de coronamaatregelen. Er is nog
geprobeerd de jeugd een podium te bieden, maar ook hier waren de
coronamaatregelen een blokkerende factor. Samen met het OVV (Ondernemers
Vereniging Voorthuizen) hopen wij er volgend jaar zomer gewoon weer te staan.
Het nieuwe muzikale seizoen wordt spannend. Hoe kunnen we ondanks de
beperkingen toch vereniging zijn en datgene wat wij het liefste doen ten gehore
brengen? Vragen die hierdoor leven zijn:
- Waar word er gerepeteerd zolang het Fanfare orkest niet terecht kan in ons
eigen gebouw?
- Welke concerten en openbare evenementen kunnen doorgang vinden?
- Hoe krijgen we de begroting weer rond ondanks het ontbreken van inkomsten
uit evenementen als Bourgondisch Voorthuizen, zonder extra contributie te
vragen van de leden?
Muziek maken is leuk, maar muziek beleven samen met onze fans tijdens een mooi
concert en dáár te zijn waar de samenleving samenkomt voor herinnering of viering is
toch wat ons drijft? Door de beperkende maatregelen rondom het coronavirus is het
een uitdaging voor leden en bestuur om tijdens deze periode toch zichtbaar te blijven
voor onze supporters en de gemeenschap. Een fase in de historie van de vereniging
waar wij allemaal een stapje harder moeten lopen. Het bestuur rekent op jullie
begrip en medewerking als er een beroep op jullie wordt gedaan ten gunste van de
vereniging.

Nieuws Opleiding
Yvonne Galama is begonnen als docent van TacT Muziek voor onze koperblazers.
Hopelijk vindt zij snel haar draai binnen de vereniging en is er een muzikale klik met
de leerlingen. Het zal even wennen zijn na vele jaren met Tjeerd Vrieswijk als
docent, maar wij hebben het volste vertrouwen dat ook deze samenwerking veel
muzikale noten gaat afwerpen.
Opleidingscoordinator Mandy de Bree is in overleg met de dirigenten van de
opleidingsorkesten Nyncke (OCV) en Ruben (Slagwerkgroep) om een muzikaal
programma samen te stellen voor het nieuwe seizoen, met idealiter een concert in
het na- en voorjaar. Mogelijk is dit in samenwerking met het Fanfare orkest of een
eigen podium. Doel is om hier voor eind september meer duidelijkheid over te
hebben zodat er activiteiten zijn om naar toe te werken.
De theorie- en praktijkexamens zijn als gevolg van het coronavirus in de eerste
helft van dit jaar komen te vervallen. Inmiddels is de nieuwe datum voor het
theorie examen vastgesteld op 7 november, waarop zowel leerlingen voor het A-,
B- en C-diploma het examen zullen afleggen. Heel veel succes met de
voorbereidingen!
In de eerste helft van 2021 zullen de praktijkexamens plaatsvinden. Informatie
hierover volgt te zijner tijd.

Nieuws Fanfare
De fanfare commissie (in de wandelgangen ook wel FaCo genoemd) werkt samen
met KNA Lunteren aan een gezamenlijk concert op 21 november. Het muzikale
programma staat al aardig in de steigers, maar er moet ook nog veel gebeuren.
Met complete bezetting tijdens de repetities kunnen we een mooi muzikaal
programma neerzetten. Nog op te lossen uitdagingen zijn de locatie voor het
concert en de locatie voor de laatste repetities. Een groot aantal locaties is
aangeschreven om als repetitielocatie te voldoen, maar kosten of opslag van
instrumenten over de week heen zijn veelal een struikelblok. Mochten jullie nog
tips hebben, dan horen wij het graag!

Bestuurszaken
Naast continuering van de reguliere activiteiten en mogelijkheden voor optredens
werkt het bestuur aan:
- Repetitielocatie voor het Fanfare orkest
- Het vinden van financiële middelen ter compensatie van gemiste inkomsten
- Bepalen van het beleid van onze vereniging door het opstellen van een
beleidsplan/visie document
- Cultuureducatie platform (hieronder volgt hier meer informatie over)

De gemeente Barneveld heeft het Cultuureducatie platform opgezet om scholen
op laagdrempelige wijze een ‘keuzemenu’ aan projecten betreffende cultuur te
bieden. Middels een extra financiële prikkel worden scholen aangemoedigd van
dit platform gebruik te maken. Op dit moment is Muziekvereniging Crescendo nog
niet aanwezig op deze menukaart, maar wij werken er aan om ook via dit platform
bij basisscholen in beeld te blijven. Middels het Klasse[n]orkest of de
Instrumentenparade komen kinderen in contact met onze liefde voor
(blaas)muziek. Samen met Muziekgezelschap De Harmonie uit Barneveld en TacT
Muziek werken we zogenaamde cultuurkaarten uit, waarna deze kunnen worden
aangeboden bij basisscholen in de gemeente. Wij vinden het belangrijk om
hieraan mee te werken omdat:
- Wij de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben muziek toegankelijk
te maken voor iedereen en hem/haar kennis te laten maken met het
bespelen van een instrument. Want zeg nou zelf; samen muziek maken is
toch het mooiste dat er is?
- Als die kennismaking er eenmaal is en de kinderen enthousiast zijn, hen de
gelegenheid bieden onderdeel uit te maken van een prachtige vereniging.
Onze vereniging, waar professioneel muziekonderwijs wordt aangeboden
en je onderdeel uitmaakt van een vereniging met gelijkgestemden van jong
tot oud vol leuke activiteiten.
De jullie wellicht bekende Rabobank Clubsupport Actie is weer gestart. Door
middel van deze actie stelt de Rabobank haar kennis, netwerk en financiële
middelen beschikbaar om verenigingen haar doelen te laten behalen. Als lid van
de Rabobank mag je stemmen op jouw favoriete vereniging. Het aantal stemmen
bepaalt ook de grootte van de financiële bijdrage; stemmen dus want in deze tijd
is (financiële) steun zeer gewenst en welkom! Van 5 – 25 oktober zijn de
stembussen geopend voor leden van de Rabobank.
Ben je nog geen lid van de Rabobank? Iedere klant van de Rabobank kan zich hier
(gratis) voor aanmelden, waarna het ook mogelijk is om te stemmen voor de
Clubsupport Actie. Maak hiervoor ook reclame binnen je eigen netwerk en help op
deze eenvoudige manier de vereniging financieel gezond te houden.
De verhuizing van Dorpshuis ‘t Trefpunt naar De Eng komt met rasse schreden
dichterbij. Op 17 oktober zal ‘t Trefpunt haar deuren definitief sluiten. In eerste
instantie zou op 7 november het nieuwe dorpshuis met veel leuke activiteiten
officieel worden geopend, maar wegens de coronamaatregelen zal het
programma er anders uit zien. Muziekvereniging Crescendo blijft in gesprek of zij
desondanks een rol in kan spelen tijdens de opening.

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
12 oktober
7 november
21 november
27 november

Wat
Afsluiting Crush Kids!
Theorie examen
Concert met KNA Lunteren
Voorspeelavond

Wie
Crush Kids! & OCV
Leerlingen
Fanfare
Leerlingen

Tot slot
-

Denk er over na om Mandy te ondersteunen (zie oproep vorige nieuwsbrieven)
Er zullen weer nieuwe Crescendo-truien worden besteld. Wil jij er ook één,
geeft dit dan even door via bestuur@crescendo-voorthuizen.nl
Het bestuur wil graag samen met de leden werken aan een beleidsplan voor de
vereniging. Als je het leuk vindt om hier over mee te denken kan je dit
doorgeven via bestuur@crescendo-voorthuizen.nl of één van de bestuursleden

