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Voorjaarsconcerten
Beethoven Egmont overture, op.84
Haydn Cello concert nr. 2 in D
Beethoven Symphony nr.8 in F op. 93

We hebben genoten van 2 geweldige voorjaarsconcerten waar
wij ons best deden om te voldoen aan Rutgers verwachtingen en tempi. De Egmont
ouverture was indrukwekkend vanaf de eerste openings akkoorden. Onze soliste
Honorine Schaeffer inspireerde ons om haar gevoeliger dan ooit te begeleiden.
Beethoven’s 8e Symphony werd met enorme energie en toewijding gespeeld; op beide
concerten was het publiek enthousiast en complimenteus. Ons korte programma in De
Luwte werd goed ontvangen, met dank van de staf namens de bewoners.
Een grote groep leden en vrienden genoten van heerlijke pannenkoeken na het concert
in Broek (wellicht een nieuwe traditie) Carole en de Paaskerk hebben vergeten te
vertellen dat de bar na afloop van het concert in de Paaskerk open zou zijn. De after
concert party was wat stiller dan anders.

Nieuwe concert kleding

De cello groepsfoto laat zien hoe chic en
professioneel iedereen er uitzag in de nieuwe zwarte
concert kleding.

De maandelijkse contributie is per 1 april verhoogd naar €22,50
Stadspleinfestival. Na eerst te zijn uitgenodigd om mee te doen aan het
stadspleinfestival, werd ons later verteld dat er geen plek was waar we konden spelen.
Dus streep de data 17/18 juni door in je agenda.

Zomer vakantie. Onze laatste repetitie voor de zomervakantie is op 11 juli We
beginnen weer op 29 augustus.

Najaars Oktober concert data
Programma:
Dvorak Slavische dansen op.72 nr. 2 + op.46 nr.8
Brahms concert voor viool en cello a-klein op.102
Solisten - Marijn Mijnders - viool Rebecca Wise - cello
Dvorak Symfonie nr.8 in G op.88
zo. 08 Concert 15.00 Kerk Broek in Waterland
zo. 22 Concert 15.00 Paaskerk, Amstelveen

Er zit een gat van 2 weken tussen de 2 openbare concerten veroorzaakt door de
beschikbaarheid van de solisten

Kerstconcert
Op zondag 10 december 2017 om 15.00 uur in de Sint-Urbanuskerk
Bovenkerk. Dit is een gezamenlijk concert met het vrouwenkoor
kwintessens (uit Amstelveen). De kerk is monumentaal en pas
gerestaureerd We plannen om Kerst naar Amstelveen te brengen
met een leuk en opwindend programma met o.a. Lehar, Albinoni,
Tchaikovsky, en Prokofiev. Het publiek heeft de gelegenheid tot
samenzang met traditionele kerstliederen zoals Stille nacht maar ook
modernere nummers zoals I’m dreaming of a White Christmas.
Niet vergeten tijdig kaarten te boeken voor vrienden en familie!

Overignieuws
Leden: Carolien Jourdan Nieman and Henny Steggerda hebben het orkest verlaten We
zullen ze missen en wensen ze het allerbeste We verwelkomen Tammo Oegma and
Mirjam Buitenwerf als nieuwe leden van ons orkest
● Heeft er iemand een trekhaak en zou hij/zij de pauken van en naar concerten willen
rijden? ● We zijn nog steeds op zoek naar altviolen en een paukenist
● Als er iemand ideeën heeft over sponsoring of uitbreiding van onze lijst met
donateurs zouden we graag van je horen.

‘If music be the food of life, play on -William Shakespeare’.

