KONINKLIJKE HARMONIE OOSTERBEEK
Opgericht 1 november 1897

p/a Boomgaard 7
6666 HG Heteren
IBAN: NL45 INGB 0655 1158 70

Email: PR@harmonie-oosterbeek.nl
Tel: 026-333 2951
www.harmonie-oosterbeek.nl

KHO Nieuwsbrief

16 juni 2019

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.

Oliebollen actie

Vrienden van de KHO

Nieuwjaarsconcert

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.

Eind 2018 hebben enkele vrijwilligers van de
KHO oliebollen gebakken die daarna gretig
aftrek vonden bij familie en kennissen.
Vrijwilligers bedankt!

Op zondag 6 januari 2019 hielden alle
orkesten van de KHO hun Nieuwjaarsconcert
in Zalencentrum Lebret te Oosterbeek.

Het opleidingsorkest o.l.v. Martine van
Brakel-Voorhoeve

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

Da Capo o.l.v. Sander Waamelink

Voordat de bezoekers naar de Muzenzaal
gingen werden ze nog toegespeeld door het
beginnersorkest van de KHO.

Het Symfonisch Blaasorkest o.l.v. Jurgen Nab
Liesbeth Snijder-Voorhoeve en Mariska van
Dongen-van Eijden werden gefeliciteerd met
hun gezinsuitbreiding.
Harmi Zondervan-Sinnema, Flip Uithol, Inga
Breur-van Hunen en Bernadine Snijder
werden gefeliciteerd met hun jubileum bij de
KHO. Na het concert was er nog gelegenheid
voor een hapje en een drankje.

Het orkest speelde voor de pauze onder
andere “Dutch Masters” van de Nederlandse
componist Johan de Meij.

SBO in concert
Op zondagmiddag 10 februari 2019 gaf
het Symfonisch Blaasorkest van
de Koninklijke Harmonie Oosterbeek een
concert in Musis Sacrum te Arnhem.

De drie delen van dit stuk gingen 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).

De bezoekers werden bij de ingang al op
menige schilderijen getrakteerd, die waren
gemaakt door leerlingen van scholen uit
Oosterbeek, Doorwerth en Wolfheze.

Het programma werd begeleid door
toelichtende teksten van Frans Limburg.
Frans is een creatief Multitalent en onder
meer actief als muzikant, tekstschrijver,
componist, zanger, acteur en stemacteur.

Als verhalenverteller kun je hem nog kennen
vanuit 2017. Daar was hij met ons
Symfonisch Blaasorkest te zien en te horen in
Musis, in het stuk “Time Journey for Wind
Band”, van Harrie Janssen.

Het hoofdwerk van de middag was
“Schilderijen van een tentoonstelling” van
de Russische componist Modest Mussorgsky
(1839 – 1881).

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

Rosa tekende, strooide en gooide met zand
en bracht daarmee een onderhoudende
liveshow.

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, kon 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”?

Met vijfentwintig leden werd door het orkest
onder leiding van Jurgen Nab verschillende
dragende muziek gespeeld.

Mission To The Moon

KHO op Radio Gelderland

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.

Elke zondag om 9.30 uur geeft Daan
Hartgers op Radio Gelderland een tip voor
een concert. Van kamermuziek tot opera, van
familievoorstellingen tot muziekfestivals en
door amateurs en professionals en alles wat
daartussen zit.

Op 11 mei werd een eerste concert gegeven
in theater de Leeuw in Arnhem met dit
project, dat helemaal is opgezet met muziek
rondom het thema maan en ruimtereizen.
Ook de aankleding van het concert was
helemaal in die stijl verzorgd.

Op Zondag 27 januari 2019 was één van de
uitvoerenden van de KHO te gast in de studio
van Radio Gelderland, om iets over hun
toekomstige concert te vertellen. Paul
Beekhuizen heeft daar enkele muziekstukken
toegelicht van het komende SBO-concert op
10 februari in Musis, met medewerking van
de Zandprinses en Frans Limburg. Tevens
werd een deel van de geschiedenis van de
KHO gedeeld.

In 2019 is het 50 jaar geleden dat er voor
het eerst een mens een voet op de maan
zette.
Op zondagmiddag 26 mei 2019 werd na 50
jaar The Mission To The Moon nog eens
nagespeeld door Da Capo in Zalencentrum
Lebret te Oosterbeek. In een uitverkochte
zaal werd een reis naar de maan nogmaals
beleefd met verschillende muziekstukken.
Mission To The Moon was de laatste missie
van dirigent Sander Waamelink.

Meerdere malen klonken Symfonisch
Blaasorkest en Koninklijke Harmonie
Oosterbeek in de ether.

Dodenherdenking 4 mei

Op zaterdagavond 4 mei was het dit jaar
weer aan de Koninklijke Harmonie
Oosterbeek, om de muzikale bijdrage bij de
dodenherdenking nabij het gemeentehuis te
Oosterbeek, te ondersteunen.

Nadat Sander begin 2008 begon als dirigent
van het opleidingsorkest van de KHO, heeft
hij dit enkele jaren geleden omgedoopt in Da
Capo. Op zondagmiddag 26 mei 2019 was dit
het laatste concert onder zijn leiding bij de
Koninklijke Harmonie Oosterbeek.

Zij gaan een uitdaging aan voor het in
Bennekom in aanbouw zijnde Mooi Leven
Huis. Hier zullen 27 kinderen met een
ernstige meervoudige beperking gaan worden
verzorgd.
Er is nog veel geld nodig! Sponsort U mee?

Maak een donatie over naar bankrekening
NL74 RABO 0310 5437 38 t.n.v. Stichting
Mooi Leven Huis Ede, o.v.v. de Sanlopers.

Sander werd namens de leden van het orkest
en namens de KHO bedankt voor zijn inzet in
de afgelopen 11 jaar. Hij kreeg van het orkest
een album waar alle muzikanten een ster
hadden gevuld met een afscheidswens, en dat
deze sterren ook tijdens het concert op de
beamer waren te zien. Hij kreeg van de
vereniging een horloge met inscriptie en het
KHO-logo.

FLOB speelt bij
Stuwwalloop

Ook dit jaar was FLOB weer aanwezig langs
de route van de Stuwwalloop. Op hun
"vaste" locatie in Heveadorp werden de lopers
muzikaal ondersteund met hun sportieve
prestatie.
Speciale lopers waren dit jaar Karel en Anne

Namens de toekomstige Mooi Levers
bedankt!

Midzomeravond concert
Op zaterdagavond 22 juni organiseert
de Koninklijke Harmonie Oosterbeek samen
met The Royal British Legion en Muziekvereniging de Harmonie Wageningen een
midzomeravond concert bij de
Muziekluifel in Park Hartenstein te
Oosterbeek.

We starten al om 17:45 uur met muziek en
het programma loopt door tot ongeveer
22:15 uur. Het programma is als volgt:
Beginnersorkest KHO o.l.v. Martine van
Brakel-Voorhoeve: speelt o.a. het toepasselijke “Playing together so much better”.
Da Capo o.l.v. Jos Baggermans heeft een
selectie van het programma uit het project
“Mission to the Moon”.
Preludium (Wageningen) o.l.v. Bert
Baggermans: onder meer Lion King, Three
English Folksongs, The Lion sleeps tonight.
Harmonie Wageningen o.l.v. Jurgen Nab:
onder meer Country Gardens (Percy
Grainger), Spring (Johan de Meij), Sirocco
(Peter Graham).
SBO KHO o.l.v. Jurgen Nab: Othello (Alfred
Reed), La Leyenda del Beso en Polovetzer
Dansen (Borodin).
Gebleven is de formule van de "Picnic In The
Park" concerten van voorgaande jaren:
wij zorgen voor de muziek, een hapje en een
drankje. Neem zelf een klapstoel of picknick
kleedje mee.
Het concert is voor eenieder vrij toegankelijk
en aan te bevelen.

Het programma ziet er op hoofdlijnen als
volgt uit:
20.00 Beginnersorkest
20.15 Da Capo
20.45 Pauze
21.10 SBO.
Na afloop borrelen we nog even na en luiden
we de zomervakantie in.

Zomerconcert
Op vrijdagavond 5 juli organiseert
de Koninklijke Harmonie Oosterbeek een
zomerconcert met al onze orkesten.
Dit concert vindt plaats in De Concertzaal,
Rozensteeg 3 te Oosterbeek.
Voor de nieuwste leden: deze zaal is meer
dan een eeuw de thuisbasis van de KHO
geweest.
De concertzaal bestaat dit jaar 150 jaar en
ter gelegenheid daarvan zijn wij gevraagd
een concert te verzorgen.

Adreswijziging secretariaat

Dat combineren we met onze seizoensluiting.

Alvast bedankt.

Vanaf 12 juli 2019 zal het adres van het
secretariaat van de KHO gevestigd zijn op:
Boomgaard 7, 6666 HG Heteren.
Wilt u dit zelf even in de gaten houden bij het
verzenden van uw niet digitale post?

(Concert)agenda

Wist u Dat?

Zaterdagavond 22 juni 2019 – Midzomeravond

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

concert – Park Hartenstein Oosterbeek
aanvang 17:45 uur

-Dit zeker een keer een bezoekje waard is?

Vrijdagavond 5 juli 2019 – Zomerconcert

-Hier een knop SponsorKliks aanwezig is?

Concertzaal Oosterbeek

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

aanvang 20:00 uur
Vrijdagavond 16 augustus 2019 – Hervatting

-De penningmeester hier heel blij van wordt?

repetities – Zalencentrum Lebret Oosterbeek

-Indien u meespeelt met de Vriendenloterij, u voor het
goede doel ook de Koninklijke Harmonie Oosterbeek
kunt opgeven?

aanvang 18:00 uur
Zaterdag 7 september 2019 – Airborne Wandeltocht
07:00 – 15:00 uur Kraam Van Limburg Stirumweg
10:30 – 12:00 uur Ensemble speelt Nico Bovenweg

-Van de Vriendenloterij direct de helft van uw inzet ten
goede komt aan het goede doel/vereniging?
-Dat er ‘Foto’s uit de oude doos’ zijn toegevoegd op de
website?

Zondag 22 september 2018 – Herdenkingsdienst
Airborne Kerkhof – Oosterbeek - SBO
aanvang 10:30 uur

-Het KHO-bestuur nog steeds een bestuurslid zoekt?
-Het bestuur al wel heel blij is met drie leden die
momenteel meelopen.

Zondag 22 september 2018 – Herdenking bij Air
Despatch Monument – Oosterbeek - Ensemble
aanvang 15:30 uur
Zondag 10 november 2018 – Remembrance Day
Airborne Kerkhof – Oosterbeek - Ensemble

-Dit bestuurslid vooral gezocht wordt vanuit het
opleidingsorkest Da Capo of SBO?
-Er afgelopen winter zware inspanningen zijn verricht
door de oud papier ophalers?

aanvang 11:30 uur

-Er toch altijd vrijwilligers zijn, die deze sponsorloop
voor de vereniging blijven uitvoeren?

Zondag 9 februari 2020 – CONCERT–

-Dit een abonnement aan de sportschool uitspaart?

Musis Arnhem - SBO
aanvang 15:00 uur

-U zich hier ook voor kunt opgeven?
-Na het behalen van een cursuscertificaat (2 uurtjes) jij
dit ook voor de vereniging kunt bijdragen?
-Het bestuur bezig is met sollicitatiegesprekken met
toekomstige dirigent(en) voor Da Capo?
-Tijdelijk Jos Baggermans de dirigentstok heeft
opgepakt?

Denk bij uw aankopen
eerst eens aan onze sponsoren

Kijk voor MEER foto’s op onze website:

www.harmonie-oosterbeek.nl

