
 
 
 
 
 
 

 
 

Tentoonstelling ‘Rondom Heino daar zit muziek in 1922_2022’ (werktitel) 

 
Het jaar 2022 is voor de dorpen in de voormalige gemeente Heino een belangrijk jaar. Op 7 en 8 
oktober staat de muziekestafette weer gepland (www.muziekestafette.nl). In dit jaar herdenken het 
zangkoor Heino Vocaal (www.heinovocaal.nl) en de Muziekvereniging Salland 
(www.muziekverenigingsalland.nl) dat zij 100 jaar bestaan. De Muziekvereniging Ons Genoegen 
(www.onsgenoegenheino.nl) kan bovendien terugkijken op haar geschiedenis tot 1927! 
 
Geschiedenis is voor Heino onlosmakelijk verbonden met de Vereniging voor Heemkunde ‘Omheining’ 
(www.omheino.nl). Deze vereniging haakt waar mogelijk wel steeds in op de actualiteit, immers elke 
dag wordt er opnieuw iets aan de geschiedenis toegevoegd! 
 
De genoemde herdenkingen waren voor Heino Vocaal en Muziekvereniging Salland aanleiding om bij 
Omheining navraag te doen voor het verzamelen van informatie zoals foto’s en krantenknipsels. Het 
voorbereiden van het jubileum van 10 jaar muziekestafette in 2022 kan eveneens op belangstelling 
rekenen. 
 
Reden voor Omheining om hierbij aan te sluiten met een speciale tentoonstelling in de eigen 
verenigingsruimte De Maelderieje aan de Canadastraat 6 te Heino. Die tentoonstelling omvat dan alle 
muziekvormen en -uitingen van de afgelopen 100 jaar in Heino, Lierderholthuis en Laag Zuthem. 
 
Hiervoor hebben wij al wel enig materiaal, maar we vragen door middel van deze aankondiging aan 
iedereen die iets met muziek van doen heeft, ons te helpen om de tentoonstelling vorm te geven. We 
denken hierbij onder andere aan: instrumenten, geluidopnamen, geluiddragers als LP + 
cassettebanden, afspeelapparatuur, foto’s en films of video’s, herinneringsalbums, 
programmaboekjes, bladmuziek, zangbundels, uniformen, vaandels. 
Kortom: alles wat maar op enige manier met muziek te maken heeft. 
Over de wijze waarop materiaal ter beschikking komt, is overleg te voeren. Het kan door middel van 
schenking maar ook door het sluiten van een bruikleenovereenkomst. 
 
Maar naast een statische tentoonstelling willen we ook wat dynamiek toevoegen! Omheining heeft 
haar verenigingsruimte in een van de oudste gebouwen van Heino. Dat heeft echter een modern 
tintje, want hierin is ook het Theater Podium (www.theaterpodiumheino.nl) gevestigd, dat elk jaar 
verscheidene muzikale voorstellingen verzorgt. Een volwaardig theater met alle daarvoor benodigde 
voorzieningen. De voor de exploitatie van het gebouw verantwoordelijke Stichting De Coöperatie 
Heino (www.decooperatieheino.nl) verhuurt de theaterruimte ook aan derden zoals de Stichting Live 
Music Heino (www.live-music-heino.nl).  
 
De tentoonstelling start tijdens de muziekestafette op 7 en 8 oktober. Daarna blijft de tentoonstelling 
te bezoeken op een aantal zaterdagen de rest van het jaar (onder voorbehoud: 22 oktober, 5 en 19 
november, 3 en 17 december). Voor die dagen is de idee om te komen tot live optredens van 
individuele artiesten of groepen. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar startende musici, die de kans 
willen benutten om podiumervaring (in eigen dorp) op te doen. Idem muziekvereniging-muziekschool 
(talentenjacht-muziekles-playbackshow)? Een combinatie van muziek en dans of bijvoorbeeld een 
workshop behoort eveneens tot de mogelijkheden. 
 
Interesse om bij te dragen aan de tentoonstelling of om mee te doen aan een optreden, laat het ons 
weten via de mail: info@omheino.nl  
 
Ook tips over materiaal of actieve musici of iets anders dat in dit plan kan passen zijn welkom! 
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