
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

December 2021 
Algemene Nieuwsbrief 

Muziekvereniging Crescendo 

 

Volg jij Crescendo 
al op Twitter en 

Facebook? 
En Instagram? 

   

Ook in deze laatste maand van het jaar heeft het bestuur een nieuwsbrief 
samengesteld. Want ondanks de lockdown, afgelaste repetities en online 
muzieklessen blijven we vooruitkijken en worden plannen gemaakt voor het moment 
dat het wél weer kan. Want dan gaan we natuurlijk weer knallen! 

 
 

Agenda voor de komende periode 
 

Wanneer Wat Wie 

2022 

28 januari Voorspeelavond Leerlingen 

15 februari Algemene Ledenvergadering Allen 

19 maart Lenteconcert Allen 

9 april Voorthuizen Straalt OSO, OCV, Fanfare 

27 april Koningsdag Ensemble 

4 mei Dodenherdenking Ensemble 

? mei Seniorenintocht Fanfare 

10 september Bourgondisch Voorthuizen Allen 

10 december Kerstconcert Fanfare 

 
  

 
Prijsvraag 
In de nieuwsbrief van november stond een oproep voor het insturen van een nieuwe, 
leuke naam voor onze nieuwsbrief. Helaas zijn hier geen suggesties voor ingestuurd, 
dus dat kan maar twee dingen betekenen: óf de creatieve ingevingen lieten op zich 
wachten, óf jullie hebben heel per ongeluk over de laatste pagina heen gelezen. 
Mocht de eerste optie het geval zijn geweest hebben we goed nieuws, want de 
prijsvraag is verlengd tot 16 januari.  
Dus heb jij een idee voor een leuke naam voor de nieuwsbrief, laat het dan weten via 
bestuur@crescendo-voorthuizen.nl en win de enige echte Crescendo paraplu!  

https://twitter.com/Crescendo1908
https://www.facebook.com/pages/Muziekvereniging-Crescendo-Voorthuizen/1611296592453079?fref=ts
http://instagram.com/muziekverenigingcrescendo
mailto:bestuur@crescendo-voorthuizen.nl


 

Streaming installatie 
Onlangs heeft Crescendo een streaming installatie aangeschaft zodat we onszelf 
makkelijker kunnen laten horen en zien aan ons publiek zodra dit weer kan. 
Voor aansluiting van deze installatie zouden we hulp kunnen gebruiken van 
iemand met technische skills. Ben of ken jij iemand met technische vingers; laat 
het dan weten via bestuur@crescendo-voorthuizen.nl.  
 

Ontwikkeling muziekopleiding 
Ondanks dat er momenteel geen muziek mag worden gemaakt in ons gebouw zit 
het bestuur niet stil wat betreft de ontwikkeling van de muziekopleiding. Samen 
met TacT Muziek werken we aan een project om ook jongere kinderen vanaf zes 
jaar kennis te laten maken met muziek én onze vereniging.  
 

Onderhoud slagwerk 
Wanneer je de muziektent binnen komt valt het misschien niet erg op, maar er 
staat HEEL VEEL slagwerk. Ook dat heeft onderhoud nodig en daarom hebben de 
slagwerkers onlangs alle snaren, vellen e.d. van de trommels vervangen. 
Daarnaast is op 4 december de firma ‘Slagwerkplaats’ in ons gebouw geweest voor 
een inventarisatie van noodzakelijk onderhoud. Hieruit kwamen onder andere het 
stemmen van de xylofoon en marimba’s, wat dan ook op korte termijn zal 
gebeuren.  
 

Tot slot 
2021 was weer een bijzonder jaar waarin Covid-19 een grote stempel heeft 
gedrukt op onze mogelijkheden en activiteiten. Stilte tijdens de lockdowns, 
waarna we samen de schouders er onder hebben gezet toen we wel weer 
mochten spelen en repeteren. In 2022 hopen we de betekenis van onze naam 
‘Crescendo’ weer eer aan te mogen doen door op volle kracht vooruit te gaan en 
weer van ons te laten horen. Maar voor nu: hele prettige feestdagen en een 
gezond, gelukkig en muzikaal 2022.  
 
Het bestuur 
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