30 april 2021

Algemene Nieuwsbrief
Muziekvereniging Crescendo
Beste leden van Muziekvereniging Crescendo,
Ondanks dat onze vereniging nog niet terug is naar het ‘oude normaal’ gaat de tijd
wel erg snel, dus tijd voor de nieuwsbrief van april!

Activiteiten in het verenigingsgebouw
Volg jij Crescendo
al op Twitter en
Facebook?
En Instagram?

De repetities van de opleidingsorkesten zijn al een paar weken weer in volle gang, het
is ontzettend leuk om weer muziek te horen klinken in ons verenigingsgebouw! Er is
contact geweest met de gemeente Barneveld om te overleggen of het weer mogelijk
is de muzieklessen één-op-één plaats te laten vinden in het gebouw: helaas is dit
momenteel nog niet toegestaan. In het stappenplan van de overheid wordt wel
gehint op meer mogelijkheden voor de kunst- en cultuursector bij de eerstvolgende
versoepeling van de coronamaatregelen. Hopelijk zijn deze veranderingen onderdeel
van de volgende persconferentie op 11 mei! Wanneer hier meer informatie over
bekend is zullen leerlingen hier uiteraard zo snel mogelijk over worden geïnformeerd.
Vooralsnog zijn de fysieke repetities van het Fanfare orkest stilgelegd, maar op
woensdagavond wordt door een aantal fanfareleden online gezamenlijk gemusiceerd
via het programma Jamulus.
De (maandelijkse) schoonmaakwerkzaamheden zijn tot nader order opgeschort.

Dodenherdenking
Ook dit jaar zal Dodenherdenking in Voorthuizen op een ingetogen manier worden
herdacht, zonder samenkomst-met-publiek bij het monument aan de Rubensstraat.
Wel zal lid en trompettist Denise Ruitenbeek de ‘last post’ spelen op de
begraafplaats, waar het bestuur van de Oranjevereniging een korte herdenking zal
houden bij de graven van enkele oorlogsslachtoffers. Alvast veel succes gewenst
Denise en mooi hoe je op deze manier de vereniging kan representeren!

Vacante bestuursposities
Zoals in vorige edities van de nieuwsbrief aangegeven zijn er momenteel twee
vacante posities binnen het bestuur; die van Opleidingscoördinator en van
Algemeen Bestuurslid (met een link naar de Fanfarecommissie). We kunnen alvast
verklappen dat we in gesprek zijn met twee personen die interesse hebben om
deze functies te bekleden, maar details hopen we in de volgende nieuwsbrief met
jullie te kunnen delen!

Cultuursubsidie
26 april was de sluiting van een tweede subsidieronde rondom innovatie
voor/door de culturele sector binnen de gemeente Barneveld. Ook
Muziekvereniging Crescendo heeft hiervoor een aantal plannen ingediend; maar
liefst drie:
- Huur luifel of alternatieve repetitieruimte: onder de huidige maatregelen
mogen orkesten met leden >17 jaar niet samenkomen om te repeteren in
een binnen locatie. Om deze reden is repeteren voor het Fanfare orkest
vooralsnog niet mogelijk. Echter is het wel toegestaan om buiten te
repeteren, mits 1.5 meter afstand word bewaard. Om dit (in ensemble
vorm) te faciliteren onderzoeken we of het mogelijk is een luifel te huren
of aan te schaffen die in de tijd kan worden geplaatst. Echter is de
verwachting dat bij een eerstvolgende versoepeling van de
coronamaatregelen ook weer ‘iets’ mogelijk wordt voor repetities binnen
met muzikanten >17 jaar. Wellicht kan er dan weer met groepen groter
dan 10 personen worden gerepeteerd, maar in dat geval moet er naar een
andere locatie worden uitgeweken omdat ons eigen gebouw dan te klein is
om met het complete orkest te repeteren.
- Evenement waarbij naast orkesten van Muziekvereniging Crescendo ook
andere vormen van kunst en cultuur een podium krijgen, maar waar ook
lokale ondernemingen (horeca, retail) zich kunnen presenteren. Hiermee
hopen we een brede doelgroep te bereiken die tijdens het evenement ook
in aanraking komt met andere vormen van cultuur, of kennis maakt met
lokale ondernemingen.
- Het werven van nieuwe leden is niet eenvoudig tijdens Covid-19, maar met
een (online) programma van proeflessen hopen we mensen op een
laagdrempelige manier kennis te laten maken met onze vereniging en het
bespelen van een instrument.

Docentenwissel
In deze maand heeft Tact Muziek laten weten dat koperdocente Yvonne Galama
haar werkzaamheden zal beëindigen tijdens de zomerstop. Hiermee stopt Yvonne
ook als koperdocent bij onze vereniging, maar zal ze de lessen tot aan de
zomervakantie voortzetten. Op dit moment is Tact Muziek op zoek naar een
nieuwe docent die de muzieklessen na de zomervakantie zal overnemen; op dit
moment is nog niet bekend wie dit zal zijn.

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
4 mei
25 mei
3 juli
9 september
11 & 17
december

Wat
Dodenherdenking
Kids in Concert
Braderie tijdens NDK
Bourgondisch Voorthuizen
Kerstconcert i.s.m. popkoor Spring

Wie
Ensemble fanfare
Fanfare
Allen
Allen
Fanfare

