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KHO Nieuwsbrief 9 december 2018
Voor al onze leden, donateurs, sponsoren,
Vrienden van de KHO en andere belangstellenden,
is hier de KHO Nieuwsbrief. Met nieuwtjes over
de afgelopen- en komende activiteiten van de
KHO, willen we graag iedereen betrekken bij wat
er allemaal zo binnen de KHO gebeurt.

Vrienden van de KHO
De instandhouding van een vereniging als de
KHO brengt aanzienlijke kosten met zich mee.
Kosten onder andere voor huur van repetitie-,
les- en concertlocaties, voor onze
professionele dirigenten en docenten.
Kosten die te maken hebben met aanschaf,
maar ook onderhoud van instrumenten, met
het bijzonder vormgeven en 'aankleden' van
onze concerten, voor leerlingenactiviteiten,
enzovoort, enzovoort.

Picnic in the Park
The Royal British Legion Holland Branch
nodigde iedereen op zondag 24 juni 2018 uit
voor een “Picknick in het Park Hartenstein”.
Bezoekers werd gevraagd om zelf stoeltjes, of
liever nog: dekens/kleden mee te nemen en
etenswaar, zodat we echt de sfeer zouden
krijgen van een landelijke picknick, zoals dat
op het Engelse platteland wel plaatsvindt.

Het werd heerlijk weer en gedurende de
gehele middag is er eigengemaakt gebak te
kust en te keur, koffie, thee en fris verkocht
aan onze speciale kraam.
In de muziek kwamen zoveel mogelijk Britse
elementen terug.
Dat alles kan gewoon niet uit de normale
contributies en lesgelden worden gedekt. Met
diverse activiteiten proberen wij de
maandelijks terugkerende kosten zo goed
mogelijk te dekken, maar wij zijn ook
afhankelijk van bijdragen van derden.
Middelen van sponsoren en/of van fondsen.
Daarbij zijn er gelukkig mensen die ons willen
steunen. Wij noemen hen "Vrienden van de
KHO". Vrienden die ons willen steunen met
een (kleine) maandelijkse donatie, zodat onze
vereniging behouden blijft voor Oosterbeek
en omstreken.
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.harmonie-oosterbeek.nl -> Vrienden

Deze muziek werd door vier orkesten van
de Koninklijke Harmonie Oosterbeek
en Muziekvereniging "De Harmonie" uit
Wageningen tussen 14.30 en 17.30 uur
uitgevoerd. =>Speciale gast: Emma Brown,
mezzo-sopraan.

Ook was er een presentatie van verschillende
(oude) Britse MG auto’s.

Buitenconcert
Nieuw dit jaar was een eerste optreden van
ons beginnersorkest.

KHO BBQ
Na alle inspanningen van de dag werd de
avond gevuld met de traditionele KHO BBQ.
Met bijna 30 “Leden en Vrienden” werd er
gezellig gepraat en gegeten rond de BBQ.
Het opleidingsorkest Da Capo heeft hun
laatste repetitieavond voor de zomer, in de
open lucht uitgevoerd.

Airborne herdenking

Net als voorgaande jaren was hiervoor het
grasveld aan de Paul Krugerstraat / Mariaweg
te Oosterbeek uitgekozen.

Airborne Wandeltocht
Op zaterdag 1 september kon u de
Koninklijke Harmonie Oosterbeek ook langs
de wandelroute van de Airborne Wandelocht
vinden.
Na de begraafplaats, als u de eerste
kilometers alweer in de benen hebt, stond
een kraam van de KHO op de Van Limburg
Stirumweg. Hier kon u heerlijke koffie, thee,
frisdranken of iets te snoepen kopen.
Als u dan over de brug van het spoor bent en
op de Nico Bovenweg loopt, kon u de klanken
van een ensemble van de KHO langs de weg
horen. Deze speelde voor de wandelaars
heerlijke passende muziek, wat de wandeling
weer nieuwe inspiratie gaf.

Op zondagmorgen 23 september werd op de
Arnhem Oosterbeek War Cemetery, gelegen
aan de Van Limburg Stirumlaan te
Oosterbeek, de officiële herdenkingsdienst en
bloemlegging door schoolkinderen gehouden.
De KHO verzorgde hier, zoals gewoonlijk, de
muzikale begeleiding. Helaas was het deze
dag niet geheel droog, zodat er met regen
werende kleding gemusiceerd moest worden.
Emma Brown verzorgde ook hier haar
muzikale medewerking tijdens de
kransleggingen.
Op het Britse ereveld liggen de graven van
1.754 geallieerde militairen.
Op de begraafplaats liggen de meeste
geallieerden militairen die tijdens 'Operation
Market Garden' zijn gesneuveld.
Op het ereveld staat een 'Cross of Sacrifice',
waarop een bronzen zwaard is aangebracht.
Het kruis staat symbool voor de militairen die
tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland
zijn gesneuveld. Op de begraafplaats staat
'De steen van herinnering'.
De tekst op de gedenksteen luidt:
'THEIR NAME LIVETH FOR EVERMORE'.

Herdenkingsdienst Air
Despatch Monument
Zondagmiddag, 23 september, waren er nog
tien 'Fanatieke doorzetters' van de KHO
die hun medewerking verleende aan de
Herdenkingsdienst Air Despatch Monument,
aan de Van Limburg Stirumlaan te
Oosterbeek.

en hun kinderen (Mary en Berry) spelen ook
nu nog bij de KHO. Hun vijftig jarige
huwelijksfeest werd gevierd met familie,
vrienden en bekenden in Zalencentrum Lebret
in Oosterbeek.
Wilt u ook een optreden of serenade? In
overleg wordt met u een prijs vastgesteld.
Afhankelijk van de wensen komen er circa 10
tot 15 muzikanten bij u spelen.
Informatie over FLOB kunt u inwinnen bij
martine@harmonie-oosterbeek.nl

Remembrance Day

Deze middag was de neerslag nog heviger
dan in de morgen. Dit weerhielden Bert
Baggermans, Berry en Martine van Brakel,
Inga Breur, Henk Beekhuis, Gerda van den
Brul, Helga van Rennes, Paul Beekhuizen,
Anita Veldman en Bert Peters niet om namens
de KHO hun muzikale medewerking bij deze
herdenking te verlenen.
Een Engelse aanwezige gaf zijn dankwoorden
voor de muzikale begeleiding tijdens de
herdenkingsdiensten, zowel in de morgen als
op deze middag.

Op zondagmorgen 11 november 2018 heeft
een ensemble van de Koninklijke Harmonie
Oosterbeek hun muzikale medewerking
gegeven aan de herdenkingsdienst
Remembrance Sunday, op het ArnhemOosterbeek War Cemetery aan de Van
Limburg Stirumlaan te Oosterbeek. Op deze
dag wordt de wapenstilstand van de Eerste
Wereldoorlog herdacht, vooral door onze
Engelse vrienden. Wij werken al enkele jaren
mee aan de ceremonie die The Holland
Branch van The Royal British Legion
organiseert op het Airborne Kerkhof.

Het Air Despatch Memorial in Oosterbeek is
een monument die de 79 gevallenen van het
Air Despatch Squadron herdenkt, die stierven
tijdens de slag om Arnhem. Het staat vlakbij
de Airborne Begraafplaats.

FLOB brengt serenade

Dit jaar was een bijzondere herdenking, want
precies een eeuw geleden, op 11 november
1918, zwegen de kanonnen...

Kerstmarkt

Op dinsdagavond 16 oktober 2018
heeft FLOB een serenade gebracht ter
gelegenheid van het vijftig jarig huwelijk
van Ko en Tiny van Brakel - Hesseling.
Ko en Tiny zijn beiden oud leden van de KHO

Op zondagmiddag 16 december, tussen 14:00
en 17:00 uur, zal tijdens de Kerstmarkt te
Oosterbeek, rond het Plein 1946, een
ensemble van de KHO muzikale
ondersteuning geven.

Tevens zullen er flyers worden uitgereikt
voor het concert van 10 februari 2019 in
Musis.

Oliebollen actie
Dit jaar kunt u weer oliebollen kopen, welke
door vrijwilligers van de KHO worden
gebakken. Onder de leden is een
voorintekenlijst verspreid om je aankoop vast
te leggen en je te verzekeren van deze
overheerlijke KHO bollen. De lijst graag voor
21 december 2018 inleveren.

SBO in concert
Op zondagmiddag 10 februari 2019 geeft
het Symfonisch Blaasorkest van
de Koninklijke Harmonie Oosterbeek een
concert in Musis Sacrum te Arnhem.
Het orkest speelt onder andere “Dutch
Masters” van de Nederlandse componist
Johan de Meij.
De drie delen van dit stuk gaan over “De
Nachtwacht” van Rembrandt, “De
Liefdesbrief” van Johannes Vermeer, en
“Prinsjesdag” naar Jan Steen. Hollandse
meesters van de schilderkunst dus, in een
compositie van een Hollandse meester van de
symfonische blaasmuziek, Johan de Meij
(geb. 1953).

Op zaterdag 29 december 2018 zullen de
bollen worden gebakken. Je kan de gebakken
bollen afhalen of laten bezorgen.
De prijs voor een zak met 8 oliebollen betaalt
u slechts € 5,00 en de opbrengst komt geheel
ten goede aan de KHO.

Nieuwjaarsconcert
Een nieuw jaar een nieuw begin. Op zondag 6
januari 2019 zullen alle orkesten van de KHO
u een vrolijk nieuwjaar inblazen tijdens hun
Nieuwjaarsconcert.

Na het concert wordt u uitgenodigd voor de
aansluitende nieuwjaarsborrel.
Aanvang 12:00 uur in Zalencentrum Lebret
te Oosterbeek.
Dit concert is vrij toegankelijk voor iedere
belangstellende.

Het hoofdwerk van de middag is
“Schilderijen van een tentoonstelling” van
de Russische componist Modest Mussorgsky
(1839 – 1881). Het werk, oorspronkelijk
geschreven voor piano, is door verschillende
andere componisten van naam voor orkest
bewerkt. De bekendste orkestratie is wel die
van Maurice Ravel. Het is deze versie voor
symfonieorkest die weer het vertrekpunt is
geweest voor de Belgische trombonist en
arrangeur José Schyns bij het maken van een
bewerking voor symfonisch blaasorkest.
Naar deze versie, die heel dicht bij de
symfonie-orkestversie blijft, kun je op 10
februari komen luisteren.
Mussorgsky heeft het stuk geschreven na een
bezoek aan een expositie van schilderijen van
Viktor Hartmann. Het bestaat uit zestien
delen. Tien gaan over verschillende

schilderijen, de overige zes delen beelden het
slenteren van de museumbezoeker van het
ene schilderij naar het andere uit. Helaas zijn
alle schilderijen die Mussorgsky heeft gezien
door de tijd heen verloren gegaan.
Van één afbeelding kennen we wat
proefversies (“De grote poort van Kiev”), dat
plaatje staat op de affiche voor ons concert.
Al hebben we de schilderijen niet meer, we
kennen wel beschrijvingen van de overige
delen. En dan zit daar genoeg bij om over
door te fantaseren. Wat dacht je van titels
als: “De dans van ongeboren kuikentjes in
hun eitjes”, “Het oude kasteel”, “De gnoom”
en vooral “De hut op kippenpoten”?

Rosa tekent, strooit en gooit met zand en
brengt daarmee een onderhoudende
liveshow.
Rosa van der Vijver komt uit een creatief
gezin. Als kind was ze altijd bezig met zingen,
dansen en tekenen. Ze studeerde een aantal
jaren aan dansacademie Lucia Marthas
Institute for Performing Arts.
Van haar vader Gert van der Vijver, ook wel
bekend als: ‘De Zandtovenaar’, heeft zij de
fijne kneepjes van het zandschilderen
geleerd. Sinds begin 2015 is zij zelf fulltime
bezig met zandschilderen. Naast optredens in
de show van haar vader “Kerst met de
Zandtovenaar” heeft Rosa opgetreden voor
diverse bedrijven en instellingen zoals AFAS,
Rijkswaterstaat, de Hartstichting, golfclub The
Duke, Het Waddencentrum, de Evangelische
Omroep (onder meer Nederland Zingt), en
vele andere.
Het programma wordt begeleid door
toelichtende teksten van Frans Limburg.
Frans is een creatief Multitalent en onder
meer actief als muzikant, tekstschrijver,
componist, zanger, acteur en stemacteur.

Bij de “Schilderijen van een
tentoonstelling” kun je dan ook tijdens ons
concert gaan genieten van bijpassende
beelden, op het beamerscherm getoverd met
zand door Rosa van der Vijver, oftewel “De
Zandprinses”.

Als verhalenverteller kun je hem kennen uit
verschillende werken van componist Harrie
Janssen voor harmonie en fanfare met
verteller zoals “De Verschrikkingen van het
IJs en de Duisternis” en ‘Goeree-Overflakkee
- leven met wind en water’. Werken die hij
met heel veel plezier uitvoert, vanwege de
chemie tijdens het samenwerken met orkest
en dirigent en de affiniteit met de HaFaBra
wereld vanuit zijn eigen verleden als blazer.
Vorig jaar nog was hij met ons Symfonisch
Blaasorkest te zien en te horen in Musis, in
het stuk “Time Journey for Wind Band”,
eveneens van Harrie Janssen.

=> Zondag 10 februari 2019; Aanvang
15:00 uur; Muzenzaal, Musis Sacrum
Arnhem
=> Toegang: 15 euro, tot 18 jaar: 5 euro,
Vrienden van de KHO: 10 euro

=> Koninklijke Harmonie Oosterbeek:
Symfonisch Blaasorkest,
Dirigent: Jurgen Nab;
=> Verteller: Frans Limburg;
=> Zandschilderkunst: “De Zandprinses”
Rosa van der Vijver

Mission To The Moon
Mission to the Moon is een concertproject
van Opleidingsorkest Da Capo, dat voor deze
gelegenheid is uitgebreid met een aantal
muzikanten die zich voor de duur van dit
project bij ons hebben aangesloten.

Kaarten verkrijgbaar via paul@harmonieoosterbeek.nl En op 10 februari 2019 aan de
kassa van Musis Sacrum te Arnhem
Als mensen kaarten bestellen via de mail krijgen ze van
Paul een mailbericht terug met rekeningnummer KHO
etc.
De kaarten liggen vervolgens na betaling via
overschrijving op het rekeningnummer KHO op naam
klaar bij de kassa of kunnen worden bezorgd, net wat
men wil.

Beginnersorkest
Het Beginnersorkest is inmiddels alweer
een half jaar bezig en dat is te merken.
We raken steeds beter op elkaar ingespeeld
en de stukken die we spelen worden steeds
iets moeilijker.

Het is de bedoeling om in het voorjaar van
2019 een paar afsluitende concerten te geven
met dit project, dat helemaal is opgezet met
muziek rondom het thema maan en
ruimtereizen. Ook de aankleding van het
concert zal helemaal in die stijl worden
verzorgd.

In 2019 is het immers 50 jaar geleden dat er
voor het eerst een mens een voet op de maan
zette.

In oktober was er een open repetitie.
Vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes en
verdere familie konden naar ons komen
luisteren. Het was een leuk concert, waarbij
alle instrumenten werden voorgesteld en de
kinderen uit het publiek mee mochten doen
met 'de Klompendans'. Na afloop konden de
kinderen zelf de instrumenten uitproberen.
Erg leuk, ook voor de orkestleden die een
keer op een ander instrument konden blazen.
De repetitie voor Sinterklaas hadden we een
pepernotenrepetitie: Sinterklaasliedjes
spelen, een klein cadeautje en natuurlijk
pepernoten (na het blazen...).
U kunt ons weer horen op het
Nieuwjaarsconcert!

(Concert)agenda

Wist u Dat?

Zondag 16 december 2018 – Kerstmarkt

-Onze website www.harmonie-oosterbeek.nl geheel
is/wordt geactualiseerd?

Plein 1946 – Oosterbeek - Ensemble
aanvang 14:00 – 17:00 uur

-Dit zeker een keer een bezoekje waard is?

Zaterdag 29 december 2018 – Oliebollen bakken

-Hier een knop SponsorKliks aanwezig is?

na 12:00 uur af te halen

-Dat u met uw aankopen via deze SponsorKliks de
KHO ondersteunt?

Zondag 6 januari 2019 – Nieuwjaarsconcert
Zalencentrum Lebret
aanvang 12:00 uur
Zondag 10 februari 2019 – concert –
Musis Arnhem - SBO

-De penningmeester hier heel blij van wordt?
-Indien u meespeelt met de Vriendenloterij, u voor het
goede doel ook de Koninklijke Harmonie Oosterbeek
kunt opgeven?

aanvang 15:00 uur

-Van de Vriendenloterij direct de helft van uw inzet ten
goede komt aan het goede doel/vereniging?

Zaterdag 4 mei 2019 – Dodenherdenking–

-Dat er ‘Foto’s uit de oude doos’ zijn toegevoegd op de
website?

Gemeentehuis Oosterbeek - SBO
aanvang 19:30 uur

-Er nog bekers, vaantjes en andere versiersels uit
het verleden van de KHO zijn?

Zaterdagavond 22 juni of zondagmiddag 23 juni

-Deze zijn af te halen bij de secretaris?

2019 – Parkconcert –
Informatie volgt nog

-Deze bekers, vaantjes en andere versiersels uit het
verleden vroeger in een bekerkast in De Concertzaal
aan de muur hing?
-Het KHO-bestuur nog steeds een bestuurslid zoekt?
-Dit bestuurslid vooral gezocht wordt vanuit het
opleidingsorkest Da Capo?
-Dat ook een gegadigde uit het SBO wordt
gewaardeerd?
-Er afgelopen zomer zware inspanningen zijn verricht
door de oud papier ophalers?
-Ook ophalen oud papier in september niet meeviel
tijdens zware regenval?
-Er toch altijd vrijwilligers zijn, die deze sponsorloop
voor de vereniging blijven uitvoeren?
-Dit een abonnement aan de sportschool uitspaart?
-U zich hier ook voor kunt opgeven?
-Na het behalen van een cursuscertificaat (2 uurtjes) jij
dit ook voor de vereniging kunt bijdragen?

Kranslegging Airborne herdenking 2018

Denk bij uw aankopen
eerst eens aan onze sponsoren

Kijk voor MEER foto’s op onze website:

www.harmonie-oosterbeek.nl

