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Online opnames!
Op 1 januari 2020 hadden we voor heel het jaar een agenda waarop allemaal mooie,
verschillende activiteiten stonden. Zo zouden we in april ons jubileumconcert geven,
en hiervoor waren we ook al druk aan het repeteren. De coronacrisis gooide helaas
roet in het eten en hebben we alles moeten afblazen.
Als vereniging zijn we echter niet bij de pakken neer gaan zitten en wilden we toch van ons
laten horen. Zo hebben we voor Koningsdag allemaal individueel een opname gemaakt van
‘Het Zeeuws Volkslied’. Deze opnames zijn allemaal samengevoegd, en dit heeft
geresulteerd in een echte samenspel video. Omroep Zeeland
heeft hiervoor zelfs een plaatsje vrijgemaakt in het programma
‘Trots op Zeeland’. Hierin is onze voorzitter door Esther Dijkstra
geïnterviewd over het project. U kunt de opname terugvinden op
YouTube — Zeeuws Volkslied 2020 Muziekvereniging Vooruit.
Omdat we niet zoals gebruikelijk met kerst een concert kunnen
geven, hebben we daar iets op bedacht. Gelukkig konden we weer
repeteren, dus zijn de repetities benut om een aantal nieuwe
kerstnummers in te studeren. Deze nummers wilden we
samenbrengen tot één opname. Helaas is dat door de lockdown
niet helemaal gelukt, we hadden alleen nog maar een proefopname
van enkele nummers en wilden nog veel meer opnemen. Toch
heeft onze voorzitter van deze opnames iets leuks gemaakt. U
kunt het resultaat terugvinden op YouTube — Kerstconcert 2020
Muziekvereniging Vooruit, of door de QR-code te scannen!

Oh wat een jaar 2020…!
• Het jaar waarin we 16 weken
niet hebben kunnen repeteren
door de coronamaatregelen.

• Het jaar waarin Muziekvereniging Vooruit 120 jaar
bestaat!

• Het jaar waarin de
jubilarissen nog even moeten
wachten op hun speldje en
oorkonde.
• Het jaar waarin een aantal
leden van onze vereniging een
aantal nummers hebben
gespeeld op een locatie van
Stichting Gors.
Het Wilhelmus, Het Zeeuws
Volkslied en Hallo Allemaal
waren onderdeel van het
programma.

• Het jaar waarin alle muziekverenigingen creatief geworden zijn. Zo heeft De Volharding uit Putte, de vereniging
waar onze eigen dirigent een
actief lid is, het Groots Puts
Orkest opgezet. Een aantal
leden hebben hieraan meegedaan door een opname te
maken van ‘Ode an die Freude’.

• Het jaar waarin we het
samen muziek maken erg
gemist hebben. Hopelijk
mogen we na de lockdown
weer samen repeteren, met
inachtneming van alle
coronamaatregelen en
protocollen.
• Het jaar waarin het zelfs
mogelijk is om bij Intratuin
te slagen voor muziekinstrumenten. Zo is er van
een windgong buisklokken
gemaakt. De buisklokken kunt
u zien op onderstaande foto.

• Het jaar waarin we helaas
geen één live concert hebben
kunnen geven. Hoe wij dit jaar
wel van ons hebben laten
horen, heeft u op de voorkant
kunnen lezen.
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