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Utrecht, 23 juli 2018
Beste aankomend student Muziekwetenschap,
Het lijkt nog even te duren, maar wij van de introductiecommissie van Studievereniging
Hucbald (de studievereniging van de opleiding Muziekwetenschap te Utrecht) zijn al druk
bezig met voorbereidingen voor de introductieweek. Deze is bedoeld om je kennis te laten
maken met de opleiding, de docenten, je studiegenoten, de studievereniging en de stad Utrecht
en daarom hebben wij allerlei activiteiten georganiseerd. Het introductiekamp is vrijblijvend
en vindt plaats van dinsdag 28 augustus tot en met vrijdag 31 augustus. Daarbij is er een
een verplichte facultaire introductiedag op maandag 3 september en verzorgen wij een
facultatieve rondleiding in concertcomplex TivoliVredenburg op dinsdag 4 september. Het
introductiekamp heeft een hoop voordelen: het geeft de kans om vóór het begin van de studie
je studiegenoten te leren kennen (die uit je eigen jaar, maar ook ouderejaars komen langs op
het introductiekamp). Daarnaast ga je samen met je toekomstige studiegenoten allerlei
activiteiten langs die wij hebben georganiseerd. Geen zorgen: dit is geen gekke ontgroening.
Het belooft een gezellige en sfeervolle tijd te worden waar iedereen elk jaar lang over
doorpraat. Hoe leuk dit ook klinkt, je bent niet verplicht om mee op introductiekamp te gaan.
Het is ook mogelijk alleen de verplichte facultaire introductiedag bij te wonen. Mocht je de
rondleiding niet kunnen bijwonen, meld je dan hiervoor af door een mail te sturen naar
f.claessen@students.uu.nl.
Via deze link kun je je aanmelden voor het introductiekamp, de studievereniging en de
rondleiding door TivoliVredenburg. Je kunt in dit formulier aankruisen waar je je voor wilt
aanmelden. Het introductiekamp kost €90 en is inclusief een jaar lidmaatschap bij
studievereniging Hucbald. Alleen lid worden van de studievereniging kost €20. Na aanmelding
voor het introductiekamp ontvang je van ons via de mail het introductieboekje. Hierin vind je
alle informatie die een beginnend student nodig heeft. Denk hierbij aan (het tijdschema van)
het introductieprogramma, ins en outs van de stad Utrecht, docenten Muziekwetenschap en
meer.
Later deze zomer ontvang je digitaal van ons een boekenlijst met bijbehorend
bestelformulier. Op de verplichte facultaire introductiedag op maandag 3 september
organiseert Studievereniging Hucbald - in samenwerking met de firma Ascolta - namelijk een

boekverkoop waar je je studieboeken kunt kopen, mits je ze van tevoren via het digitaal
toegestuurde formulier bestelt. Je ontvangt zo maximaal 10% korting op je bestelling en weet
zeker dat je de juiste boeken op tijd in huis hebt! Deze korting is alleen geldig voor leden van
Hucbald: als je een bestelling wilt doen zul je dus lid moeten worden van de studievereniging.
De contributie voor een jaar lang lidmaatschap bedraagt slechts € 20,-. Belangrijk: je bent niet
verplicht je studieboeken via Hucbald te kopen. Meer informatie over het bestellen van de
studieboeken zullen wij - tegelijk met het digitale bestelformulier - opsturen.
Aanmelden voor het introductiekamp kan tot uiterlijk maandag 20 augustus. Als je nog vragen
hebt, stuur dan gerust een mailtje naar f.claessen@students.uu.nl.
Hopelijk tot op het introductiekamp!
Hartelijke groet,
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