
Beste bestuurders en muzikanten,                                                   
 
Spelen jullie met een blaasorkest op het niveau van tweede divisie of hoger? Vinden jullie het leuk 
om de bijzondere/leuke dingen die jullie met het orkest doen, in het spotlight te zetten? En willen 
jullie graag andere muzikanten ontmoeten en inspiratie op doen bij andere orkesten? 
HRFSTWND geeft jullie die kans! De concertreeks HRFSTWND biedt orkesten de mogelijkheid om hun 
blaasmuziek op een bijzondere locatie te presenteren. Dat kan zijn in een theater, kerk, kasteel of 
op een andere bijzondere plek: dáár waar jullie je publiek willen ontvangen! Eigen suggesties zijn 
dus welkom. 
 
Nieuwe wind door HRFSTWND 
Sinds 2007 is elke herfst in Oost-Nederland gevuld met prachtige concerten onder de noemer “Grote 
orkesten, grootse concerten” speelden de orkesten vooral in de grote theaters van Gelderland en 
Overijssel. 
 
Maar… tijden veranderen en windrichtingen draaien! En HRFSTWND waait met nieuwe winden mee. 
In deze editie van HRFSTWND staan de orkesten zelf aan het roer, creëren hun favoriete 
concertomgeving en werven hun eigen publiek. Kwaliteit en plezier staan altijd voorop; de 
organisatie van HRFSTWND ondersteunt jullie actief door middel van advies en coaching.  
Gezamenlijk geven we de blaasmuziek de aandacht die het verdient en het publiek krijgt een 
fantastische avond of middag! Zo blazen we de term “grootse concerten” nieuw leven in. 
 
Wat kun je verwachten als je deelneemt aan HRFSTWND?  
- Musidesk (organisator van HRFSTWND) denkt mee met het zoeken naar een geschikte 
concertpartner en -locatie en legt zo nodig de eerste contacten.  
- Musidesk biedt jullie een coaching-sessie aan rondom één van de aspecten rondom het concert. 
-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 is voor jullie* 
- Ondersteuning in jullie communicatie, d.m.v. een toolkit.  
- Wanneer jullie lid zijn van Musidesk, kun je de bladmuziek voor het HRFSTWND concert kosteloos 
lenen** 
- De deelnemerskosten zijn €100,- per concert; bij deelname van twee orkesten is dat dus €50,- per 
orkest 
 
*Een toegangskaartjes voor een HRFSTWND-concert kost 15 euro 
**Wanneer een werk niet in de collectie aanwezig is, bepalen de adviseurs van Musidesk of het 
wordt aangeschaft 
 
Wat verwachten we van jullie?  
- Jullie bereiden een concert voor van 45 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 je heel veel reclame maakt voor jullie eigen concert, zodat de zaal zo vol 
mogelijk komt te zitten en iedereen van jullie kan genieten. Denk bijvoorbeeld ook aan streaming! 
- Jullie houden ons op de hoogte van je plannen en programma, zodat we het concert echt samen in 
de schijnwerpers kunnen zetten.  

Enthousiast geworden en zin om bij HRFSTWND te horen?                            
Geef je belangstelling dan zo snel mogelijk door.  
Heb je nog vragen? Stel ze gerust! 
 
N.B. Natuurlijk volgen we ook bij HRFSTWND de RIVM richtlijnen! 
 
Ria Kornet  



e-mail: info@hrfstwnd.nl                                                                                
tel: 06-51997161                          
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