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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 houden en we hopen dat jullie dit op prijs 
stellen. Opmerkingen, vragen of tips? Deel dit dan met: bestuur@vollenhoofschfanfare.nl

AGENDA

09 maart 2019
Voorjaarsconcert
 Vollenhoofsch Fanfare, De Burght
 Deuren open: 19:30
 Aanvang concert: 20:00
 Kosten bij entree: € 10,- p.p.
 Voorverkoop:
 20 februari 19:00 - 20:00 uur, De Burght
 Normaal: € 10,- / Donateurs € 5,-  p.p.

15 maart t/m 1 april 2019
Stemmen tijdens de
Raboclubkas campagne

27 april 2019 
Rondgang Marchingband 
 09:30 uur: Vollenhove
Aubade Jeugdfanfare  
 10:00 uur: Nieuw Clarenberg

28 juni 2019 
Openlucht Spektakel Vollenhove
 Medewerking Fanfare
 
Medewerking Marchingband:
 • 17-05-19: Avond4daagse Ens
 • 07-06-19: Avond4daagse Urk
 • 14-06-19: Optocht Nijeveen
 • 18-06-19: Avond4daagse Steenwijk
 • 22-06-19: Streetparade Hasselt
 • 16-08-19: Corso St. Jansklooster
 • 20-08-19: Opening feestweek Vollenhove
 • 24-08-19: Corso Vollenhove
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Groenestraat 38     Nagelerstraat 11 
8325 AZ Vollenhove    8301 XE Emmeloord 
(0527)239121           06-13916728 

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

We trekken alle registers open tijdens ons voorjaarsconcert! 

Op zaterdag 9 maart zullen alle afdelingen van Vollenhoofsch Fanfare
in een avondvullend programma laten horen wat ze in hun mars hebben.

De (jeugd)fanfare en het (jeugd)slagwerk hebben een afwisselend programma 
samengesteld. Van een klassieker van Frank Boeijen tot aan een medley van een 
rockband die het afgelopen jaar veel in de belangstelling heeft gestaan: Queen! Maar 
uiteraard mag een goede mars niet ontbreken. Een mooie gelegenheid om eens te 
komen kijken naar je vader, moeder, broer, zus, kleinkind of buurvrouw. Ook als je 
nieuwsgierig bent geworden is dit een mooie avond om kennis te komen maken met ons.

Rabobank Clubkas Campagne

Na het succes van vorig jaar zullen wij dit jaar ook weer deelnemen 
aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Actuele agenda-info
vindt je op:
 Vollenhoofsch Fanfare

  Vollenhoofsch_fanfare

 VollenhoofschFanfare

Wie neem jij mee? Hopelijk tot dan!

Stemmen jullie van
15 maart t/m 1 april (weer) op ons?

Vorig jaar hebben we een mooi bedrag 
van €1821,60 ontvangen. Dit hebben wij 
geïnvesteerd in instrumenten voor de 
muzieklessen op verschillende scholen 
en de voorstelling ‘Een Koninklijke 
Fanfare’ van 26 jan. jl.  Deze interactieve 
en muzikale voorstelling speciaal voor 
kinderen was een succes. We hopen op 
deze manier de kinderen enthousiast te 
maken voor de muziek. Muziek is niet alleen 
het maken van plezier maar draagt ook bij 
aan hun ontwikkeling. 

Dit jaar willen we het geld vanuit de 
campagne investeren in nieuwe uniformen. 
Onze huidige zijn hard aan vervanging toe!
De uniformen worden intensief gebruikt bij de 
straatoptredens (zie agenda). We hebben jullie 
stem hard nodig, zodat we hopelijk volgend 
jaar weer goed voor de dag kunnen komen bij 
de diverse straatoptredens in de regio.



Wij zoeken donateurs die ons een steuntje in de rug geven!

Muziek maken is een dure hobby. Instrumenten, het onderhoud
daarvan, uniformen en bladmuziek kosten veel geld. 

Helaas is de subsidie het laatste jaar minder geworden.
Daarom zijn wij op zoek naar jou! Geef jij ons het steuntje
in de rug waardoor wij ons kunnen blijven laten zien
tijdens de diverse corso’s, avond4daagses, serenades en
andere optredens?

Vollenhoofsch Fanfare bestaat uit mensen in en uit de omgeving
van Vollenhove. Al deze mensen zijn fanatieke muzikanten die erg
betrokken zijn bij het verenigingsleven. Iedereen die lid is van de
vereniging helpt mee om onze activiteiten tot een succes te maken. Al met al 
een vereniging van groot sociaal belang in Vollenhove en omstreken. Daarnaast 
investeren wij veel in onze jeugd. Zij zijn de toekomst!

Vollenhoofsch Fanfare op straat

In het voorjaar begint het weer, het ‘straatseizoen’. In deze periode verleent de marchingband 
van Vollenhoofsch Fanfare medewerking aan verschillende optochten. De marchingband 
bestaat uit een delegatie van de slagwerkgroep en de fanfare. 

Het spelen op straat vergt veel concentratie en discipline. In de maat blijven lopen, muziek 
lezen vanuit het marsboekje en letten op de tambour-maître. Een tambour-maître is de 
persoon die voor de marchingband uitloopt met een mace, een grote stok met een bol 
aan het eind. Daarmee geeft hij door middel van tekens aan wat er dient te gebeuren. 
Misschien heb je wel eens gedacht ‘wat is dat toch met die stok’? Wij zien weinig en op 
deze manier ‘lezen’ wij wat we moeten doen, bochten maken, fi guren maken of stil gaan 
staan. Op dat alles letten is nog best ingewikkeld.

Kijk de volgende keer maar eens goed naar hoe we dat doen! 

Maak kennis met… Tessa Bos, Trombonist

Kun je uitleggen wat een trombone is?:
Een trombone is een zwaar koper blaasinstrument, dat tot wel twee meter lang kan 
worden. Met een trombone kun je iets wat met andere instrumenten niet kan. Namelijk 
ononderbroken naar een andere toon glijden, wat een heel leuk eff ect kan geven.

Hoe lang speel je al bij Vollenhoofsch Fanfare?:
Ik speel nu ongeveer anderhalf jaar mee met het jeugdorkest en een jaartje met de senioren.

Wat is je favoriete muziekstuk?:
Ik vond Hymn of the Highlands erg mooi om te spelen.
Dit was één van de stukken die we speelden bij mijn eerste
voorjaarsconcert. Qua marsen vind ik The Cross of Honour het leukst.

Leukste herinnering aan Vollenhoofsch Fanfare?:
Het Grootzz concert met CMV Prinses Margriet, Lucie de Lange en Tony Neef. Dit was voor 
mij de eerste keer dat ik samen met een ander korps en artiesten ging optreden. Ik vond het 
heel erg leuk om in zo’n groot orkest en als begeleiding voor de artiesten te mogen spelen.

Heb je nog een leuke anekdote?:
Toen ik voor de eerste keer mee mocht lopen op straat, wilde ik alles meteen goed doen. Ik 
lette er op of ik wel in de maat liep, deed mijn best zo goed mogelijk alle noten mee te blazen 
en ik moest natuurlijk ook op de seinen van onze tambour-maître letten. Doordat ik zo druk 
bezig was met alles, liet ik op een gegeven moment mijn coulisse (uitschuifbare buis) vallen... 
(oeps) 

Muziektips?:
Geniet! Muziek maken is één van de mooiste dingen die een mens kan doen. Of je het nu 
samen doet of alleen, net begint of al jaren speelt. Of je je goed voelt of niet, dat maakt 
allemaal niet uit. Zolang je maar geniet van elke noot!

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: 18.45 - 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

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

Sinds 2005 onderscheiden met
de Koninklijke erepenning
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Sinds 2005 onderscheiden met

Wij hopen op jullie steun! 

Ik speel nu ongeveer anderhalf jaar mee met het jeugdorkest en een jaartje met de senioren.

voorjaarsconcert. Qua marsen vind ik The Cross of Honour het leukst.

Het Grootzz concert met CMV Prinses Margriet, Lucie de Lange en Tony Neef. Dit was voor 
mij de eerste keer dat ik samen met een ander korps en artiesten ging optreden. Ik vond het 
heel erg leuk om in zo’n groot orkest en als begeleiding voor de artiesten te mogen spelen.

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


