
 
 
 

Winterswijk, 12 juli 2016

Betreft: Netwerkbijeenkomst voor HaFaBra uit Oost Gelderland.

Geachte heer, mevrouw,

Het Oost Gelders Jeugdorkest (OGJO) houdt zich vanaf het begin af aan bezig met enthousiasmeren van 
jeugdige musici uit de Achterhoek en heeft hiermee tevens het doel de blaasmuziek te promoten in de ruimste 
zin van het woord. Een druppel op een gloeiende plaat?

Zomaar enkele quote’s die je tegenkomt op google:

• “Toekomst harmonieën in gevaar?”
• “Muziekclubs moeten jeugd raken”
• “Hafabra in transitie?”
• “Heeft de harmonie nog een toekomst?”

 
Er is werk aan de winkel in de HaFaBra wereld. Verschillende onderzoeken zijn al geweid aan nieuwe 
(broodnodige) toekomstvisies.

Netwerkbijeenkomst: 
Op zaterdag 1 oktober wordt de eerste OGJO netwerk bijeenkomst georganiseerd.  
In een reeks bijeenkomsten zullen verschillende aspecten rondom de toekomst van de 
HaFaBra aan de orde komen, met name gericht op de jeugd. In deze eerste 
bijeenkomst neemt Jaap Kastelein ons op gepassioneerde mee in zijn visie op 
jeugdbeleid in de HaFaBra.

 
Onderwerpen die aan de orde komen:

• “Hoe geef ik vorm en inhoud aan de opleiding van jonge muzikanten?”
• “Hoe bind ik de jeugd aan onze vereniging?“
• “Wat verstaan we eigenlijk onder ‘jeugdbeleid’?”
• “Wat zijn succesfactoren?”
• En nog veel meer……..
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Programma:

• 16:00 uur ontvangst met koffie / thee
• 16:30 uur een bezoek aan de repetitie van OGJO 8 “Colors”
• 17:00 uur workshop / lezing Jaap Kastelein
• 18:30 uur warme maaltijd buffet
• 20:15 uur voorstelling OGJO 8 “Colors”

Kosten voor het geheel bedragen € 25,00 per persoon. Dat is inclusief buffet, toegangskaart voor het 
avondprogramma en een drankje in de pauze.

Aanmelden: 
U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar info@ogjo.nl. Vermeld in de email de namen van de 
personen die komen.

We hopen u te mogen ontvangen op 1 oktober.

Met vriendelijke groet,

Namens de organisatie van het OGJO,

Silvia Schreurs, Henk-Jan Heijnen en Rob Kuenen


