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KHO Nieuwsbrief – 25 mei 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 iedereen graag betrekken bij wat er
allemaal zo binnen de KHO gebeurt.

zonnetje te zetten met de geboorte van hun
kind.

Nieuwjaarsconcert
Op zondag 7 januari 2018 luidde de KHO
het nieuwe jaar 2018 in met hun traditionele
Nieuwjaarsconcert. Voor de pauze liet Da
Capo, onder leiding van Sander Waamelink,
enkele nummers horen.
Speciaal voor dit jaar werden ook de
bestuursleden: Paul Beekhuizen, Gerda van
den Brul-Opperman, Peter Fransen, Martine
van Brakel-Voorhoeve en Henk Beekhuis, in
het zonnetje gezet. Max Hendriks sprak
namens de leden van de KHO hun waardering
uit voor hun inzet.

Het concert vond uiteraard plaats in onze
thuisbasis Zalencentrum Lebret.
Na de pauze was het de beurt aan het
Symfonisch Blaasorkest, onder leiding van
Jurgen Nab.

Nadat het SBO nog een toegift had gegeven,
werd de bijeenkomst met de nieuwjaarsborrel
afgesloten.

KHO Voorjaarsconcert

De muzikale uitvoering werd even
onderbroken om enkele prille ouders in het

Op zaterdagavond 14 april 2018 gaf
de Koninklijke Harmonie Oosterbeek hun
Voorjaarsconcert. Het concert kreeg als
titel “Fantasy & Harmony” mee.

RAINBOW WARRIOR - Kees Vlak. Dit stuk
gaat over de gevaarlijke missie van het
vlaggenschip van Greenpeace. Het begint met
een kalm thema dat de walvis verbeeldt die
vredig door de oceaan glijdt. Ineens slaat de
sfeer om als walvisjagers met hun harpoenen
aan komen varen. Een nieuwe rustige
passage stelt de tussenkomst van de Rainbow
Warrior voor, maar opnieuw start de jacht. De
actievoerders doen hun gevaarlijke werk door
met rubberboten tussen de harpoeneerders
en de walvis te varen, en slagen erin de jacht
te beëindigen. Het stuk eindigt met een
danklies van de walvissen, die fonteinen
waterspuiten met hun ademgat.
BRASILIANA - Jan van der Roost. De Cha
cha cha uit het werk "Brasiliana" neemt ons
mee naar Latijns-Amerika, een heel andere
omgeving dan het ijskoude water waarin de
rubberboten van Greenpeace dobberen.

Voor ons Voorjaarsconcert kozen we dit keer
voor Multifunctioneel Centrum Doelum in
Renkum. Dit spiksplinternieuwe centrum is
een aanwinst voor de gemeente Renkum en
als Oosterbeeks orkest komen we daar dus
graag eens langs.

FREE WORLD FANTASY - Jacob de
Haan. Dit werk, gecomponeerd in opdracht
van de Provincie Groningen in het kader van
de bevrijdingsherdenking 1987, symboliseert
de droom van een wereld zonder oorlog. Het
betreft de eerste compositie in een lange rij
waarin Jacob de Haan concertmuziek
combineert met popmuziek in een stijl die
doet denken aan film.

Het opleidingsorkest Da Capo onder leiding
van Sander Waamelink speelde op het
voorjaarsconcert 14 april 2018 de volgende
muzikale stukken:

Het Symfonisch Blaasorkest onder leiding
van Jurgen Nab speelde op het
voorjaarsconcert 14 april 2018 na de pauze
de volgende muzikale stukken in MFC Doelum
te Renkum:

JURASSIC PARK - John Williams, arr. Eric
Wilson. De ongelooflijke fantasiewereld van
een themapark met echte dinosauriërs, waar
de zaken op een gegeven moment behoorlijk
uit de hand lopen. Als er iemand is die de
klanken kan omzetten is het wel de
wereldberoemde filmcomponist John Williams.

CEREBRAL VORTEX - Oyvind Moe. Cerebral
Vortex is een "virtual reality" computerspel

waar de speler wordt ondergedompeld in een
surrealistisch doolhof. In de wereld van het
onderbewuste vermengen werkelijkheid en
illusie zich. De speler moet zijn verloren ziel
stukje bij stukje herwinnen, zwervend door
de 20 levels van het spel, waarbij de
omgeving varieert van prachtig mooi tot
claustrofobisch en beangstigend. Al zwevend
door het labyrint zie je illusies die verdwijnen
als je ze benadert terwijl tegelijkertijd
onverwachte werkelijke obstakels het pad
blokkeren.
FOUR SCOTTISH DANCES - Malcolm Arnold,
arr. John P. Paynter. Laat je fantasie de vrije
loop en zie doedelzakspelers, zwaarddansers
en eeuwenoude kastelen in de grijze
regenachtige sfeer van de Schotse
hooglanden. Waar de whisky het enige is wat
je warm houdt voor de snijdende zeewind die
door de bergen giert, totdat zomaar ineens op
een spaarzame zonnige zomerdag je kunt
gaan zitten op het groene gras van zo'n
typisch Schots Loch - een rimpelloos diep
bergmeer waarin je hoogstens de
aanwezigheid van een mythisch monster zou
kunnen vermoeden. Vier delen in Schotse
sferen dus!

LINCOLNSHIRE POSY - Percy Grainger. Een
veldboeketje uit Lincolnshire, dat is de titel
van deze inderdaad bonte verzameling.
Grainger (1882-1961) was een verwoed
verzamelaar van volksmuziek, die hij wilde
vastleggen voor het nageslacht. De
Lincolnshire Posy bestaat uit zes delen, in
1937 gezet voor orkest uit melodieën die
Grainger inde jaren 1905/'06 optekende in
Lincolnshire. Hij liet mensen liederen uit hun
dagelijkse omgeving zingen, maakte
aantekeningen maar ook wel opnamen met
de fonograaf, een voorloper van de
bandrecorder.
De delen waren: 1. Dublin Bay (Sailor's
Song). 2. Harkstow Grange - The Miser and
his Man, alocal tragedy (de gierigaard en zijn
makker, een plaatselijke tragedie).
3. Rufford Park poachers - a poaching song
(een stroperslied). 4. The brisk young
Sailor - who returned to wed his True Love.
5. Lord Melbourne (War Song). 6. The Lost
Lady found (Dance Song).

Vrijwilligers

Het op een andere locatie dan onze thuisbasis
LEBRET een concert geven, brengt altijd weer
een verhuizing van het slagwerk te weeg.
Zonder de inzet van die vrijwilligers kan er
geen concert worden gegeven. Bedankt!

Anjeractie
In de week van 28 mei tot en met 2 juni gaan
enkele vrijwilligers namens de KHO voor
de ANJERACTIE van het Prins Bernhard
Cultuurfonds langs de deuren in Oosterbeek.
Een deel van de opbrengst komt ten goede
aan de Koninklijke Harmonie Oosterbeek.

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.

Informatie over FLOB kunt u inwinnen bij
martine@harmonie-oosterbeek.nl

Picnic in the Park
The Royal British Legion Holland Branch
nodigt iedereen op zondag 24 juni 2018 uit
voor een “Picknick in het Park Hartenstein”.
Bezoekers wordt 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.
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

FLOB-orkest

Het wordt vast heerlijk weer en gedurende de
gehele middag is er veel eigengemaakt gebak
te kust en te keur, koffie, thee en fris te
verkrijgen aan onze speciale kraam.

FLOB staat voor FLexibele Orkest Bezetting.

FLOB is het dweilorkest van de KHO. In
wisselende bezetting speelt het FLOB op
verzoek serenades en verzorgt optredens met
een luchtig karakter. Zo speelde FLOB onder
andere al bij de Stuwwalloop, verjaardagen
en bij een verhuizing van bewoners naar hun
nieuwe woning. Ook op Koningsdag en
bijvoorbeeld bij de braderie die de KHO
enkele malen organiseerde laat FLOB van zich
horen.
Voor een optreden of serenade wordt in
overleg met u een prijs vastgesteld.
Afhankelijk van de wensen komen er circa 10
tot 15 muzikanten bij u spelen.

In de muziek komen zoveel mogelijk Britse
elementen terug.

(Concert)agenda
Zaterdag 16 juni 2018 – Midzomerfestival voor
Opleidingsorkesten – Da Capo
Recreatiegebied Kwintelooijen – Rhenen
aanvang 13:30 – 19:00 uur
Zondag 24 juni 2018 – Parkconcert KHO
Park Hartenstein – Oosterbeek
aanvang 14:30 – 17:30 uur

Deze muziek wordt 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.

Vrijdag 6 juli 2018 – Buitenconcert KHO
(Tevens laatste repetitie avond voor vakantie)
Grasveld Paul Krugerstraat – Oosterbeek
aanvang 19:00 – 21:15 uur

Ook zal er een presentatie aanwezig zijn van
verschillende (oude)Britse auto’s, w.o. MG.

Vrijdag 17 augustus 2018 – Hervatting repetities na

Buitenconcert

Zalencentrum Lebret – Oosterbeek

Het opleidingsorkest Da Capo en het
Symfonisch Blaasorkest zullen hun laatste
repetitieavond voor de zomer, bij goed weer,
in de open lucht uitvoeren.

zomervakantie KHO
aanvang 19:00 – 23:00 uur
Zaterdag 1 september 2018 – Airborne Wandeltocht
07:00 – 15:00 uur Kraam Van Limburg Stirumweg
10:30 – 12:00 uur SBO speelt a/d Nico Bovenweg
17:00 uur KHO BBQ - De La Reijweg 5 Oosterbeek
Zondag 23 september 2018 – Herdenkingsdienst
Airborne Kerkhof – Oosterbeek - SBO
aanvang 10:30 uur
Zondag 23 september 2018 – Herdenking bij Air

Net als voorgaande jaren is hiervoor het
grasveld aan de Paul Krugerstraat / Mariaweg
te Oosterbeek uitgekozen. We beginnen rond
19:00 uur en zullen tot circa 21:15 uur voor u
luchtige klanken ten gehore brengen.
Toegang is gratis en vrijblijvend.
Op vrijdagavond 17 augustus 2018 zullen de
repetities weer worden hervat in
Zalencentrum Lebret.

Despatch Monument – Oosterbeek - Ensemble
aanvang 15:30 uur
Zondag 11 november 2018 – Remembrance Day
Airborne Kerkhof – Oosterbeek - Ensemble
aanvang 11:30 uur
Zondag 9 december 2018 – hrfstwnd –
Musis Arnhem - SBO
aanvang 15:00 uur

Denk bij uw aankopen
eerst eens aan onze sponsoren

Kijk voor MEER foto’s op onze website:

www.harmonie-oosterbeek.nl

