Alles over het 100-jarig jubileum van Hofstads
JeugdOrkest

Bekijk de webversie

NIEUWSBRIEF #1
100 JAAR HOFSTADS
JEUGDORKEST

Vereniging Hofstads JeugdOrkest is het oudste jeugdorkest ter wereld. Elke week spelen
honderden kinderen uit de Haagse regio prachtige muziek in een van onze gezellige
orkesten. Neem een kijkje op www.hofstadsjeugdorkest.nl.

Oproep aan alle oud-leden VHJO

1 juli 2022
Beste {{voornaam}},
Op 14 april 2023, bestaat de Vereniging Hofstads
JeugdOrkest precies 100 jaar, iets waar we met zijn
allen erg trots op zijn en met zoveel mogelijk leden
en oudleden willen vieren.
In deze eerste nieuwsbrief geven we alvast de
eerste informatie, zodat iedereen (ook de oud-leden
die van veraf komen) hier rekening mee kan houden.
De komende maanden zullen we uiteraard nieuwe
nieuwsbrieven uitzenden, maar op de website vind je
steeds de laatste informatie.
We kijken uit naar een bijzonder jaar en een
geweldig muzikaal feest!
Met vriendelijke groet,
namens de Lustrumcommissie en bestuur
Isabel la Rivière-Korff

UNIEK LUSTRUMBOEK
Op dit moment wordt er hard
gewerkt aan een prachtig en uniek
lustrumboek! Een must-have van
maar liefst 200-250 pagina’s, met als speciale bonus
QR-codes die verwijzen naar nog meer online
beeldmateriaal en geluids- en beeldfragmenten!
Mochten er (oud-)leden zijn die hier bezwaar tegen
hebben i.v.m. hun privacy, dan kan er een bericht
gestuurd worden naar de makers. De vereniging zorgt
er dan voor dat de privacy voor de betreffende
personen gewaarborgd wordt.
Via deze nieuwsbrief zullen wij u informeren wanneer
de voorverkoop van het boek start.

OUD-LEDENORKEST
Het Oud-ledenorkest zal onder leiding van Jules van
Hessen op zaterdag 15 april twee keer optreden. De
repetities hiervoor zullen grotendeels plaatsvinden in
de weekenden voorafgaand aan het lustrum. Nadere
informatie en aanmelding volgt na de zomer.

Over deze nieuwsbrief:
We sturen je deze nieuwsbrief
omdat je in het verleden lid bent
geweest van VHJO. Vanwege het
unieke historische moment willen
we je inlichten. Mocht je deze nieuwsbrief toch liever
niet ontvangen, dan kun je je eenvoudig afmelden
onderaan deze nieuwsbrief. Onze excuses dan voor
het ongemak.

Korte
vragenlijst

Om het lustrum goed
te vieren, hebben we
je hulp nodig. We
vragen je om een korte
vragenlijst in te vullen,
zodat we weten wie er
komt en welke
interesses er zijn. Dan
kunnen we daar
rekening mee houden
in het programma!
Vul dit alsjeblieft in
vòòr 1 september a.s.
Alvast dank.
Klik hier

EEN
WEEKEND
VOL MUZIEK
In het weekend van 14,
15 en 16 april 2023
vindt de feestelijke
viering van het lustrum
plaats, voor jong en
oud. Hier alvast de
eerste informatie:
Vrijdagavond 14 april:
een uniek concert en
receptie in Diligentia,
waarbij de geschiedenis
en de iconen van de
vereniging centraal
staan. Het is dan
precies 100 jaar
geleden dat hier het
eerste concert werd
gegeven door Hofstads
JeugdOrkest o.l.v. Tilly
Talboom. Meer
informatie volgt.
Zaterdag 15 april: twee
concerten en een
reünie in Amare in Den
Haag, uiteraard met
optredens van het oudledenorkest, onder
leiding van Jules van
Hessen.
Zondag 16 april: een
informele en gezellige
VHJO-dag met diverse
activiteiten voor alle
(oud-) leden op Dalton.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u pr@vhjo.nl toe aan uw adresboek.

