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Een gezellige noot van Vollenhoofsch Fanfare

Beste inwoner, donateur, luisteraar, bewonderaar of gewoon lezer! Vollenhoofsch Fanfare is volop in ontwikkeling en 
we willen jullie door middel van deze nieuwsbrief daarvan op de hoogte te houden en we hopen dat jullie dit op prijs 
stellen. Opmerkingen, vragen of tips? Deel dit dan met: bestuur@vollenhoofschfanfare.nl

AGENDA

1 december 2018
Snertactie
 
14 december 2018
Kerstconcert Fanfare
 Plaats: Grote Kerk Vollenhove
 Deuren open: 20:00
 Aanvang concert: 20:30
 Kosten bij entree: € 10,- p.p.
 Voorverkoop (alleen voor donateurs):
 28 november 19:00 – 20:00
 De Burght, € 5,- p.p.

24 december 2018 
Overige kerstconcerten
 16:30 uur: Kerstconcert Nieuw
 Clarenberg door Jeugdfanfare
 19:00 uur: Kerstconcert Vierhoek
 Blokzijl door Jeugdfanfare
 21:00 uur: Kerstnachtdienst
 Grote Kerk Blokzijl door Fanfare

12 januari 2019
Snertactie

26 januari 2019
Muziekvoorstelling:
Een Koninklijke Fanfare 
 Plaats: In De Burght
 (afsluiting scholenproject)

09 februari 2019
Snertactie 

09 maart 2019
Voorjaarsconcert
 Vollenhoofsch Fanfare, De Burght
 
Voorjaar
Raboclubkas campagne
 Meer informatie volgt
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VIETNAMEES CHINEES RESTAURANT

Wij danken onze sponsoren: Jouw logo ook hier? Laat het ons weten!

Wisten jullie dat..:

… er 8 producten in de snert
 gaan?

… we 4 keer in het jaar snert
 verkopen?

… hulp krijgen van de Vrienden
 van Vollenhoofsch Fanfare?

… we van 19.00 tot 08.00 uur (!)
 bezig zijn om het te maken?

… er veel venters klaar staan om
 de snert te verkopen?

… we per keer ongeveer 1600 liter
 snert maken?

… we al jaren bij Slagerij Heetebrij
 deze overheerlijke snert bereiden?

SNERTWEETJES

All You Want For Christmas is Vollenhoofsch Fanfare

Vollenhoofsch Fanfare zal samen met Zanggroep Connected uit
St. Jansklooster op vrijdag 14 december een kerstconcert geven in
de Grote Kerk in Vollenhove. Deze avond zal je worden meegenomen in
de magische wereld van Kerst. Het koor zal afwisselend met de fanfare kerstliederen 
ten gehore brengen. Bekende en minder bekende nummers passeren de revue, dus, 
zowel het gehoor als eigen zangkunsten zullen op de proef worden gesteld! 

Voor donateurs zal er een voorverkoop avond worden gehouden.
Op woensdag 28 november van 19:00 - 20:00 uur kunnen donateurs kaarten ophalen 
in De Burght voor € 5,- p.p.

Wie neem jij mee? Hopelijk tot dan!



Legatoboog, metafoor voor verbinding

De legatoboog in muziekschrift is het onderling verbinden
van noten en deze wordt in één ademteug geblazen.

Vollenhoofsch Fanfare staat midden in de samenleving en ‘verbind’ zich met vele 
anderen. Zo hebben wij op 5 oktober samen met Prinses Margriet een Grootzz 
concert gegeven met landelijke en regionale talenten, wat in opdracht van de 
Meenthe plaats vond. Daarnaast het scholenproject. Deze verbinding met de 
scholen en Scala is nodig om een mooi levensvatbaar korps te houden. Op 14 
december verbinden wij ons met zanggroep Connected uit St. Jansklooster voor 
een kerstconcert. Maar, we verbinden ons ook met jullie. Dit is hoorbaar door het 
applaus en gejuich wat wij ontvangen als wij marcherend door de straten heen 
lopen.

Door deze nieuwbrief zoeken wij op een andere nieuwe wijze de verbinding met 
jullie. Blijven jullie aan ons verbonden?

Harm Ziel - Voorzitter Vollenhoofsch Fanfare

Muziek is terug op school!

Waarom? Naast dat we er plezier aan beleven, traint muziek ons vermogen tot 
samenwerking, leert het ons omgaan met onze emotie en verrijkt het ons leervermogen. 
Kortom, voor de ontwikkeling van de hersenen is muziek belangrijk.

Daarom zijn wij ook erg blij dat we in samenwerking met Scala Centrum voor 
de Kunsten, de drie basisscholen uit Vollenhove en een basisschool uit Blokzijl 
(wederom) muziekonderwijs kunnen aanbieden op school. Vanaf 2 november zijn 
de leerlingen van groep 5/6 aan de slag met blaas- en slagwerk instrumenten. Deze 
lessen worden op zaterdag 26 januari afgesloten met een gezamenlijke interactieve 
muzikale voorstelling ‘Een Koninklijke Fanfare’ waarin ook het publiek en de 
leerlingen een rol zullen gaan spelen.

Wees welkom om hier bij aanwezig te zijn!

Maak kennis met… Richard Klappe, Trompettist

Kun je uitleggen wat een trompet is?:
Een trompet is één van de hoogst klinkende koperen blaasinstrumenten met een 
heldere toon. Een trompet is een veelzijdig instrument, die je voor verschillende 
genres kunt gebruiken, pop, klassiek, jazz, orkest.

Hoe lang speel je al bij Vollenhoofsch Fanfare?:
Afgelopen voorjaar heb ik mijn 40 jarig jubileum gevierd. Ben als klein jochie 
begonnen op ventieltrombone maar daarna overgestapt.

Wat is je favoriete muziekstuk?:
“Moments for Morricone” Een verzamelstuk van fi lms van Ennio Morricone. (o.a 
Once Upon a Time in the West) en op straat de mars Arromanches.

Leukste herinnering aan met Vollenhoofsch Fanfare?:
Dan zou je denken aan de gouden medaille met de marchingband in 2008, maar de 
opening van het Rijksmuseum in 2013 in Amsterdam was toch wel heel uniek.

Heb je nog een leuke anekdote?:
Ooit hadden we met de marchingband een optreden in Frankrijk maar we hadden 
nog tijd voordat we op moesten stellen. Dus met z’n drieën nog even een aperitiefje 
genuttigd. Totdat we in de verte een muziekstuk hoorden waarvan we zeiden.. “Hé, 
dat muziekstuk spelen wij ook”  En inderdaad, toen ze dichterbij kwamen, bleken 
“wij” (V.F.) dit ook te zijn! Achteraf bleek dat de organisatie de tijd vervroegd had.

Muziektips?:
Ga op muziekles b.v. voor slagwerk of blaasinstrument, je hebt hier je hele leven 
plezier van! Ik heb jaren een kerkkoor kunnen begeleiden en speel ook in het 
dweilorkest. Het op les gaan is niet alleen voor V.F. maar ook voor vele andere 
doeleinden.

NIEUWS & MEER... Op de hoogte van Vollenhoofsch Fanfare

INTERVIEW

Lid worden?

Houd je van muziek maken en ben je 
op zoek naar een gezellige vereniging? 
Of misschien is je zoon of dochter wel 
geïnteresseerd in muziek?

Kom dan eens geheel vrijblijvend langs op 
een repetitie avond. Er wordt gerepeteerd 
in de Burght in Vollenhove
• Dinsdagavond
 Jeugdfanfare: 18.45 - 19.45 uur 
 Fanfare: 20.00 - 22.00 uur
• Woensdagavond
 Jeugdslagwerkgroep: 19.00 - 19.45 uur
 Slagwerkgroep: 20.00 – 22.00 uur

Of voor meer informatie kun je ook mailen 
naar secretariaat@vollenhoofschfanfare.nl

Op de hoogte blijven?
Volg ons:

 Vollenhoofsch Fanfare

  Vollenhoofsch_fanfare

 VollenhoofschFanfare

www.vollenhoofschfanfare.nl

Draag jij Vollenhoofsch Fanfare
een warm hart toe?

Word donateur!

Voor slechts € 10,- per jaar kun je een 
steentje bijdragen aan deze mooie 
vereniging. Als donateur profi teer je van 
kortingen op de entree van onze concerten.

Via de site vollenhoofschfanfare.nl kun 
je onder het kopje ‘Donateurs’ jezelf 
donateur maken. Of stuur een mailtje naar 
secretariaat@vollenhoofschfanfare.nl

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Vollenhoofsch Fanfare. Vragen of opmerkingen?
Laat het ons dan weten via: bestuur@vollenhoofschfanfare.nl  
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