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Nieuwsbrief juni 2014
Terugblik voorjaarsconcerten 2014
Super concerten met geweldige jonge talenten Elisa Dijkstra en Také Konoye, plus
twee hele leuke nieuwe locaties in Het Hoge Heem en de Thomaskerk. Wat vonden
jullie ervan om s'avonds concerten te geven of is zondagmiddag nog steeds ons
favoriete tijdstip ? Niemand had gedacht dat het Amstelveens Symphonie Orkest
Brahms’ 2e symphonie durfde te spelen. Maar dat hebben wij wel gedaan en wat
hebben we ervan genoten. Wat een heerlijke muziek !
Dankzij Hans Scheepers is alles volbracht en hebben nu ook veel mensen kennis
gemaakt met de muziek van Douglas Lilburn. Ook dankzij Hans hebben wij kennis
gemaakt met nieuwe vriendelijke invallers ; Wiesje, Margot, Clara en Celeste, die
hopelijk in de toekomst weer zullen meespelen.
Heel veel dank aan alle onze superinvallers.
I-Han (pauken) en Gerard (trompet) waren enorm leuke conservatoriumstudenten,
en niet te vergeten Natalyia die de bekkens heel goed heeft bespeeld.

Nu kijken wij uit naar onze najaarconcerten
Programmavolgorde :
O. Respighi : Gli Ucelli
R. Strauss : Serenade op 7 voor 13 blazers
C. Debussy : Danse Sacrée et Danse Profane
voor harp en strijkorkest (plus celesta !!!) solist – Lotje Meijer
V. Bellini : hoboconcert in Es

solist - David Harris

J. Haydn : Symfonie 104 in D ‘London’
Concerten
zondagmiddag

26 okt

(1151 AN)

15.00

13.30 zitrep.

dinsdagavond

28 okt. 19.30-20.30

zondagmiddag

02 nov. 15.00

(1102 RA)

18.30 zitrep.

13.30 zitrep.

Kerk Broek in Waterland
De Venser - Woonzorcentrum

Paaskerk, Amstelveen (1185 CN)

Proefdirecties

15 en 22 april heeft het AmSO voor de eerste keer proefdirecties
gehouden.
Na twee spannende avonden met 4 verschillende kandidaten
hebben wij voor Rutger van Leyden gekozen .
Het bestuur zal binnenkort met Rutger een bijeenkomst hebben om
een beetje beter kennis met elkaar te maken.
Peter Vloeimans was in dezelfde kleuren gekleed als de man op
Sophie’s stembus ?!
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Leden
e
Over de laatste 2 maanden hebben wij een nieuwe 2
e
fluitist Betty Lievense en 1 hoboist Frits Holleman
in ons orkest. Van harte welkom!
Frans Schmidhamer is nu verhuisd naar de contrabas
sectie.
e
Eelco (2 klarinet) is ziek geworden op vakantie in Greikenland en kan tijdelijk
niet meespelen.
Natalyia heeft haar lidschap opgezegd om dat haar werk in Rotterdam zo is
uitgebreid.
Wij zijn haar heel dankbaar voor haar bijdrage aan de 2e violen en het als
seretaresse ; wij zullen haar echt missen !!
e
Wij zijn nog steeds op zoek naar muzikanten voor 1 viool, altviool, trompet.
Nu hebben wij een vacante positie in het bestuur.
Als jullie meer willen weten over deze positite kun je bij Carole terecht of meld jij
bij haar om te helpen het werk te verdelen voor de volgende concerten.

Repetities
De blazers zijn heel blij dat Ronald Karten de blazersrepetitie van 17 mei heeft
verzorgd.
Hij zal dit ook op 17 juni doen.
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