Home
http://muziekfestival-uh.nl/wp-content/uploads/2
019/04/muziekfestival-UtrechtseHeuvelrug-2018.mp4
Click op de pijl om te kijken naar een video-impressie van de
2018-editie van Muziekfestival-UH
Beatrice Dees schrijft over Muziekfestival deelnemers 2018 en
interviewt musici over coaching 2019.

Nu ook op

facebook voor nieuws en meer informatie.

Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug 2019 zal plaats hebben
tijdens de Open Monumenten Dagen op zaterdag en zondag 14 en
15 september 2019 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
(Driebergen-Rijssenburg, Doorn, Leersum, Amerongen, Maarn,
Overberg, Maarsbergen).
Informatie over programmering, monument-locaties en
deelnemende musici zal te vinden zijn op deze site wanneer
deze bekend zijn. De site zal regelmatig worden bijgewerkt.
Klik op Menu en kies
Muziekfestival 2019. De toegang is
steeds gratis.
De programmering van het muziekfestival 2019 heeft als thema:
‘Plekken van plezier’. Daarmee sluit het Muziekfestival 2019
aan bij het thema van Open Monumenten Dagen.
Vind meer
informatie en het programma in Menu onder Programma 2019
Musici die willen deelnemen aan het Muziekfestival 2019, zowel
beroepsmusici als amateurs vinden informatie op deze site.
In het Menu klik op
Info voor musici. De sluitingsdatum voor
aanmelding van deelnemers en ensembles is 1 aug. Op 12
augustus dient bekend te zijn wat er gespeeld gaat worden.

Als ieder jaar zoekt de organisatie van het Muziekfestival
2019 naar gastvrouwen en
gastheren die tijdens de
programmadelen Muziek in Monumenten in een van de monumentlocaties namens de organisatie de rol van gastvrouw/-heer op
zich nemen. Voor meer informatie klik hier,
info@muziekfestval-uh.nl

of mail naar

Voor de financiering van de activiteiten van de Stichting
Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug (SMUH) zijn sponsoren,
giften, collectes en subsidies onontbeerlijk. SMUH heeft de
Anbi-status.
Vind
alle
informatie
in
het
Menu
onder Fondsen

en

Over ons

Informatie over de Stichting Muziekfestival Utrechtse
Heuvelrug (SMUH), over bestuursleden van de stichting en over
de ANBI-status is te vinden op deze site. Klik in het Menu
op Over ons

