
 

 

 

 

Beste muzikanten en artiesten, 

 

Het is een vreemde tijd. Waar het samen muziek maken een aantal weken geleden nog de normaalste zaak van de wereld was, zijn 

we nu krampachtig op zoek om aan deze hobby/professie een invulling te geven. Dit terwijl muziek, zeker in deze tijd, een 

belangrijke rol speelt voor veel mensen. Verschillende ideeën en initiatieven zijn de afgelopen maand de revue gepasseerd, maar 

de door de overheid opgelegde maatregelen brengen een flinke beperking met zich mee als het gaat om het gezamenlijk maken en 

uitvoeren van muziek. Nu we een aantal weken verder zijn willen we toch proberen iets moois van de grond te krijgen in 

Valkenswaard, want ons dorp staat echt bekend om zijn grote aantal toegewijde, goede muzikanten.  

 

De Hofnar TheaterThuisChallenge 

Bijna elke muzikant heeft het wel, een favoriet nummer wat een keer tot in perfectie uitgevoerd en vastgelegd moet worden. In 

beeld en geluid. De Fantast, Theater De Hofnar en de VOS willen dit voor muzikanten uit Valkenswaard en de regio mogelijk maken 

en je hiervoor uitdagen. Uiteindelijk willen we jullie performance opnemen en uitzenden via onder andere een speciale 

programmering op het TV-kanaal van de VOS en het YouTube kanaal van De Hofnar.  

 

Wij dagen je uit! 

Heb je een favoriet nummer wat je altijd al een keer perfect hebt willen uitvoeren en laten opnemen, laat het ons dan weten. De 

bedoeling is dat je zelf maximaal drie begeleidende Valkenswaardse muzikanten uitkiest en dat jullie dan via de mogelijke 

mediakanalen apart van elkaar het nummer repeteren. Want samen repeteren mag natuurlijk niet door de geldende afstands- en 

samenkomstregels. Wij geven je dan daarna de kans om jullie nummer in de theaterzaal van Theater De Hofnar uit te voeren en op 

te nemen. Dat kan alleen in een kleine bezetting, zodat de verplichte 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden. Hiervoor krijg je 

een tijdsblok van 1,5 uur. We gaan ervan uit dat jouw muziekkeuze past in de huidige tijd, hoewel het niet de bedoeling is dat het 

een specifieke “coronasong” wordt. Bij voldoende interesse hopen we tot een aantal prachtige TV en YouTube-uitzendingen te 

komen die het hoge Valkenswaardse niveau waar mogelijk nog overschrijdt.  

 

Reageer snel en neem de uitdaging aan 

Heb je dit altijd al eens willen doen, is je enthousiasme nu gewekt en neem je de TheaterThuisChallenge aan? Neem dan snel 

contact met ons op, dan geven we je alle verdere noodzakelijke informatie. Meld je aan via theaterthuis@hofnar.nl onder 

vermelding van TheaterThuisChallenge. Hier kun je ook terecht voor al je vragen en opmerkingen. We zien jullie aanmeldingen en 

reacties graag snel tegemoet. Samen gaan we er een mooi succes van maken! 

 

 

Het team van 

De Hofnar TheaterThuisChallenge 


