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Evaluatie erfgoedzorg 2012-2015

1.  Naam van de traditie

2.  Naam van de gemeenschap

3.  Naam van de invuller

emailadres 

telefoonnummer 

 In te vullen door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Beoordeling Ja Nee

1. Knelpunten opgelost 

2. Traditie doorgegeven

3. Nieuwe acties geformuleerd 

4.  Borgingsgevoel voldoende 

5.  Erfgoedreflectie voldoende 

6.  Bijeenkomsten bijgewoond 

7.  Hulp nodig 
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4. Knelpunten bij het borgen 2012-2015

1.

2.

3.

4.

5.
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5. Borgingsactiviteiten 2012-2015

1.

2.

3.

4.

5.
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6. Wat is gelukt?

1.

2.

3.

4.

5.
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7. Wat is niet gelukt?

1.

2.

3.

4.

5.
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8. Knelpunten bij het borgen 2016-2017

1.

2.

3.

4.

5.
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9. Borgingsactiviteiten 2016-2017

1.

2.

3.

4.

5.


	naam traditie: Midwinterhoornblazen in Gelderland en Overijssel
	naam gemeenschap: Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe / Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen
	naam invuller: Gert-Jan Poppink / Joost van der Plicht
	email: 
	telefoonnummer: 
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	knelpunt 1: De stichtingen, verenigingen en buurtschappen hebben een te oud kader. Het is lastig om goede instructeurs (muziekdocenten en voormannen) en bestuursleden te vinden en te motiveren.
	knelpunt 2: Er zijn te weinig jeugdleden, dit komt door het ontbreken van enthousiasme van jongeren in de puberteitsleeftijd.Te weinig of geen jeugdleden  geldt met name voor Gelderland; in Twente hebben veel groepen ook een behoorlijk aantal jeugd en jong volwassenen als deelnemer.
	knelpunt 4: Verstedelijking en daardoor onder andere toename van omgevingsgeluid, zoals verkeer en 'koopavond-muziek', beperken de plekken waar geblazen kan worden. De klank is het beste als je die van verre hoort. Daarom gaat het blazen op locaties waar het geluid niet goed genoeg weg kan, ten koste van de kwaliteit.
	knelpunt 3: Midwinterhoornblazen heeft de associatie met folklore en dat is niet goed voor het imago.
	knelpunt 5: Door gewenning zakt de belangstelling in de regio weg. 
	J_gelukt 1: Na oprichting van de Federatie zijn er een aantal lokale verenigingen opgericht. Ervaringen van lokale groepen en uitwisseling van kennis (o.a. door binding in de Federatie) leerde dat dat zinvol was in de borging van de traditie. 
	J_gelukt 2: - Veel groepen geven voorlichting aan scholen, vooral in Adventstijd.- Het boekje Wett'n van Toet'n en Blaz'n is uitgebracht met interactieve media, binnen het project Bouwen met jongeren. Hiervoor zijn 10 gereedschapskisten gemaakt voor lokale groepen om met jongeren (12-20 jaar) een midwinterhoorn te bouwen en daarna te leren blazen. Er is ook een lesbrief bij gemaakt. - Twente organiseert jaarlijks een junioren-senioren toernooi om de contacten te verstevigen, waar veel mensen (jong en oud) aan deelnemen.
	J_gelukt 3: - Veel groepen geven jaarlijks een cursus midwinterhoornbouwen. Blaascursussen en scholing zijn standaard.- Veel groepen geven in eigen beheer folders uit over hun erfgoed en jaarlijkse activiteiten. - De website van de Stichting is vernieuwd.
	J_gelukt 4: - Veel Midwinterhoorngroepen organiseren midwinter(hoorn)wandelingen in het buitengebied waar de omstandigheden wel goed zijn om van de midwinterhoornklank te genieten. Deze wandelingen worden zeer druk bezocht.
	J_gelukt 5: - Veel groepen zijn aanwezig op publieksmarkten met demo's blazen en bouwen. - De Federatie en de Stichting werken aan een voordracht midwinterhoornbouwen voor de Nationale Inventaris. - Er is met groot succes een Midwinterhoorntreffen in Gelderland georganiseerd in januari 2016, met een blaaswedstrijd. Dit heeft geleid tot vraag naar meer scholing in blaasvaardigheid door diverse midwinterhoorngroepen in Gelderland in onderlinge samenwerking.- Groepen zijn onderling meer gaan samenwerken en wisselen kennis en ervaringen uit.
	N_gelukt 1: Het vinden van bestuursleden blijft moeizaam en is helaas ook een breed maatschappelijk gegeven voor heel veel verenigingen. 
	N_gelukt 2: In Gelderland krijgen van (meer) jeugdleden bij de groepen. Dit is een zaak van lange adem.
	N_gelukt 3: 
	N_gelukt 4: 
	N_gelukt 5: 
	knel_borgen 1: De stichtingen, verenigingen en buurtschappen hebben een oud kader, veelal in de leeftijd 60+. Het is lastig om goede instructeurs (muziekdocenten en voormannen) en bestuursleden te vinden.
	knel_borgen 2: Met name bij de groepen in Gelderland zijn er weinig of geen jeugdleden. Het is moeilijk om jongeren enthousiast te maken en te houden voor het midwinterhoornblazen.
	knel_borgen 3: De belangstelling voor midwinterhoornblazen in de Adventstijd is heel groot. De midwinterhoorngroepen zetten zich voortdurend in om deze traditie met goede voorlichting en toelichting in de juiste context te plaatsen. Toch associëren sommige mensen de traditie onterecht met folklore.
	knel_borgen 4: 
	knel_borgen 5: 
	act_borgen 1: Vooral in Gelderland jongeren stimuleren en betrekken bij de traditie.In het algemeen: leden voor besturen en kaderfuncties (jury, instructeurs) werven en daarvoor ook jonge(re) personen enthousiast krijgen.
	act_borgen 2: - Voortzetting van het project Bouwen met jongeren.- Het stimuleren van lokale groepen om jongeren en/of scholen te benaderen en gebruik te maken van de gereedschapskisten, de lesbrief en het bouwboekje. 
	act_borgen 3: Het verbeteren van de website van de Federatie.
	act_borgen 4: - In Gelderland het al dan niet in Federatief verband organiseren of ondersteunen van een jaarlijks Midwinterhoorntreffen.- Voortzetten van de organisatie van demonstratiewedstrijden in Twente.
	act_borgen 5: Het voordragen van midwinterhoornbouwen voor plaatsing op de Nationale Inventaris.
	borging 1: Verjonging van besturen, jury's en instructeurs.
	borging 2: Voorlichting geven met goed materiaal op scholen en muziekscholen. 
	borging 3: - Het geven van cursussen maken en blazen van de hoorn. Het verplicht de deelnemers tot niets en men kan een hoorn lenen. - Het maken en bijhouden van drukwerk, website en andere media. - Het geven van lezingen,voorlichting en demonstraties in het bouwen van een hoorn. 
	borging 4: Toename omgevingsgeluid (vooral binnen de bebouwde kom) is een constatering. Veel groepen organiseren al vele jaren wandelingen in het buitengebied waar de midwinterhoornklank wel tot zijn recht komt.
	borging 5: De traditie op veel plaatsen laten zien met kwalitatief goede optredens bij evenementen in het seizoen en het organiseren van interessante activiteiten.


