Beste muzikanten,
Spelen jullie regelmatig in een kleiner ensemble, met mensen vanuit je eigen of een andere
vereniging? Even echt de focus op jou en je instrument, wat meer zelfstandigheid in je partij en een
heel ander repertoire dan in het orkest? Dan ervaren jullie vast ook hoe je hiervan kunt genieten,
en hoe je niveau vaak met sprongen vooruit gaat. En daar profiteert jullie vereniging weer volop
van!
HRFSTWND blies in 2019 leven in de kamermuziek-variant van de inmiddels beproefde concertserie.
Ensembles met amateurblazers en –slagwerkers vanuit de muziekverenigingen, die concerten geven
op mooie plekjes, gecoacht en/of begeleid door professionals. We konden niet weten dat deze vorm
in 2020, door de coronacrisis – wel eens bepalend zou kunnen worden in de voortgang van ‘grootse
concerten’.
Wat kun je verwachten als je deelneemt aan HRFSTWND-kamermuziek?
• Musidesk regelt en betaalt het podium voor jullie; dat kan zijn in een kerkje, kasteeltje of
ander bijzonder plekje. Hiervoor kun je uiteraard ook zelf ideeën aandragen.
• Musidesk biedt jullie een coaching aan, om je concert voor te bereiden of waar jullie zelf
advies over willen. We bespreken vooraf welke coaching jullie wensen.
• Jullie concert krijgt een mooie plek op de flyers en posters van HRFSTWND; dit geldt ook
voor de digitale media.
• De opbrengst van de kaartverkoop – boven de 75 kaarten – is voor jullie*
• Ondersteuning in jullie communicatie, d.m.v. een toolkit.
• De deelnemerskosten zijn €25,-.
*Een toegangskaartje voor een HRFSTWND-kamermuziekconcert kost 10 euro.
Wat verwachten we van jullie?
• Jullie bereiden een concert voor van 60 – 75 minuten.
• HRFSTWND staat voor ‘grootse concerten’; dat wil zeggen dat jullie concert een bijzondere
beleving wordt voor het publiek.
• We gaan er van uit dat jullie heel veel reclame maken voor jullie eigen concert, zodat de
zaal vol komt te zitten – volgens de geldende richtlijnen - en iedereen van jullie kan
genieten.
• Jullie houden ons op de hoogte van de plannen en het programma, zodat we het concert
echt samen in de schijnwerpers kunnen zetten.
Enthousiast geworden en zin om je in HRFSTWND te laten zien en horen?
Geef je belangstelling dan zo snel mogelijk door.
Heb je nog vragen? Stel ze gerust!
Ria Kornet
E-mail: info@hrfstwnd.nl
Tel: 06-51997161.
N.B. Natuurlijk blijft de orkestreeks van HRFSTWND ook gewoon bestaan, onder voorbehoud van de
RIVM richtlijnen!

