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scherzo ma non troppo mei 2015 

De laatste nieuwsbrief van dit seizoen, en de eerste na de bestuurswissel. Martine is nu vanuit het 
bestuur verantwoordelijk voor PR! We kijken terug op een prachtig concert in Figi met EDC en alweer 
vooruit naar het Slottheater en Belcour. En zelfs al naar het afscheidsconcert van Cor in november, je 
vindt een oproep voor anekdotes verderop. Maar tot die tijd, veel plezier bij de laatste concerten en 
natuurlijk de barbecue en alvast van ons een heel fijne zomer gewenst! 
Martine en Ilse. 

Het KZHM  heeft contact gezocht met EDC hetgeen 
geresulteerd heeft in een prachtige uitvoering. Wij hebben 
het project aangemeld voor de Bravo Cultuurprijs. Wij 
menen en ook de jury meende dat de uitvoering aan alle 
voorwaarden voldeed. De Jury is bij de uitvoering 
geweest. Uw voorzitter heeft de Jury ontvangen en na 
afloop gesproken. De jury wilde uiteraard nergens op vooruit lopen doch een lid 
fluisterde in mijn oor dat hij het een kwalitatief hoge uitvoering vond. Wat de 
kwaliteit van de andere indieners was hebben we vanzelfsprekend niet aan de 
orde gehad. Verder is het wachten op de uitslag in oktober. Wat de uitslag ook is: 
Ik ben trots op de dirigent en de leden van ons orkest die samen met de dansers 
voor zo’n mooie uitvoering gezorgd hebben. 
 
Ton van Rijnsoever  

Concertagenda 

   kzhmzeist 

   @KZHMzeist 

Volg ons 

BRAVO Cultuurprijs 

Na het voorjaarsconcert heeft de muziekcommissie een enquête opgestuurd naar 
de leden. Het doel van deze enquête is: het verzamelen van feedback van de 
leden omtrent de programmering van het voorjaarsconcert. Op basis van deze 
feedback kan de muziekcommissie bepalen of de juiste richting is gekozen of dat 
de leden het volledig niet eens waren met het programma. 
De resultaten van de enquête zijn inmiddels bekend. De enquête is ingevuld door 
iets meer dan twintig leden, op sommige vragen is heel uiteenlopend gereageerd, 
op andere vragen waren de meningen minder verdeeld. In het algemeen is het 
programma als leuk om te spelen en te horen ervaren. De verschillen waren 
vooral zichtbaar op het gebied van moeilijkheidsgraad. 
  
Uit de reacties blijkt vooral dat de leden van de harmonie graag gevarieerde 
programma's speelt en dat het laatste programma goed is ontvangen. Hier zal de 
muziekcommissie rekening mee houden met het opstellen van programma's in de 
toekomst.  

Enquête muziekcommissie 

Koninklijk Zeister Harmonie Muziekgezelschap 

Activiteiten 

juli 

 4 Barbecue 
Kunstenhuis 

nov 

 28 
Afscheidsconcert 
Cor Pronk 
Figi 

mei 

 31 Slottuintheater 
Slot Zeist 

juni 

 3 Avondvierdaagse 
Slot Zeist 

juni 

 21 Dag der Kunsten 
Slot Zeist 

juli 

 4 Concert Belcour 
 

OPROEP 
Wat zijn jouw hoogte- en 
dieptepunten van het KZHM met Cor 
Pronk als dirigent? 
 
Stuur jouw tekst, foto of video op 
naar pr@kzhm.nl voor 1 augustus!  
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Winnaar Advies op Maat! Repetitieweekend 

Zoals jullie waarschijnlijk al wisten, 
won het KZHM een adviescheque van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds voor 
gratis advies van een adviseur van de 
Sesam Academie. Bij die stichting zijn 
senioren aangesloten die lang in het 
bedrijfsleven hebben gewerkt en 
belangeloos adviezen geven aan 

vrijwilligersorganisaties. 
Wij zijn gekoppeld aan adviseur Norbert André de la Porte. Norbert 
heeft  inmiddels een intakegesprek gehad met Martine en mij, en heeft 
nu al op basis daarvan een plan van aanpak opgesteld voor zijn 
onderzoek. Hij zal uiteindelijk met een aantal aanbevelingen komen 
omtrent een communicatiestrategie voor het KZHM. 
 
Ik verwacht erg veel van zijn professionele ondersteuning, en ik zal jullie 
via de Scherzo op de hoogte houden. 
 
Stefan Bouma 

Let there be light! 

Onlangs hebben (vrijwel) alle Harmo-leden een mooi ‘muziekstandaard-
lampje’ gekregen. 
 
Al een aantal keer was het voorgekomen dat tijdens de concerten de 
verlichting ter plaatse niet voor iedereen voldoende was om de muziek 
goed te kunnen lezen. Vervelend. 
 
Maar de Harmo heeft toch een lampensysteem beschikbaar? Klopt, en dat 
systeem levert inderdaad een hoop licht. Maar het systeem is verouderd 
(er zijn al veel lampjes stuk) en het aanleggen is altijd best een grote 
klus, vanwege alle snoeren, verlengsnoeren en benodigde stopcontacten. 
Alles opgeslagen in grote dozen. 
 
Maar nu hebben we dus de kleine, simpele lampjes die je gewoon op je 
standaard kunt klemmen. Hulde! 
 
Voor de leden is het nu dus wel zaak om er zelf voor te zorgen dat je je 
lampje bij je hebt wanneer we naar een uitvoering gaan waar je denkt te 
weinig licht op je muziek te hebben. 
 
Er zijn al drie ‘AAA’-batterijen meegeleverd, en in het vervolg zorgt 
iedereen er zelf voor dat de lampjes het doen indien nodig. Eenmalig een 
setje oplaadbare batterijen met oplader kopen doet al veel goeds. 
De Harmo zit vanaf nu nooit meer in het donker. 
Zucht, ik voel me verlicht........... 
 
(heb je nog geen lampje gekegen : meld je bij Hans!) 


