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Saskia Boon R.I.P. (1946-2017)
Dirigent van AmSO 1990-2013
In 1990 heeft Saskia het orkest overgenomen, ze heeft daarmee het orkest veel
nieuwe energie gebracht.
Elk concert had een thema en bij elke leesrepetitie had Saskia (ook met Karel
Vlaanderen; een van onze voorzitters) een lekker buffet gemaakt en
meegebracht voor alle leden.
Zij heeft heel veel werk voor het orkest gedaan en was in april 2011 ridder in de
Orde van Oranje-Nassau gemaakt door Amstelveen gemeente.
Zij speelde 40 jaar cello in het Concertgebouworkest en heeft veel solisten van dit orkest naar Amstelveen
gebracht. Dankzij Saskia heeft Amstelveen nog steeds een symfonieorkest.

Voorjaarsconcerten
Beethoven Egmont overture, op.84
Haydn Cello concert nr. 2 in D
Soliste - Honorine Schaeffer
Beethoven Symfonie nr.8 in F op. 93
za 18.03 15.00 -16.00 Concert De Luwte
zo 19.03 15.00 Concert Broek
zo 26.03 15.00 Concert Paaskerk
Onze soliste Honorine inspireerde ons om haar gevoeliger dan ooit te begeleiden.
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.

Nieuwe regels voor concertkleding.
Dames en Heren in het zwarte gekleed!

Najaarsconcerten
Brahms dubbelconcert in a kl. op.102
Solisten: Marijn Mijnders - viool Rebecca Wise – cello
Dvorak 8 symfonie in G op.88
za. 07.10 Concert 15.00 -16.00 De Luwte
zo. 08.10 Concert 15.00 Broek
zo. 22.10 Concert 15.00 Paaskerk

80 bezoekers
166 bezoekers

Onze oktober concerten bereikten weer een nieuw niveau voor ons orkest en maakten ons publiek zeer
enthousiast. Dankzij nieuwe leden, uitstekende invallers, maar niet in de laatste plaats de individuele inzet
van de orkestleden en Rutger. We werden geïnspireerd door de geweldige moeder-dochter combinatie voor

het Brahms Dubbelconcert, genoten van de Slavische Dansen, en er waren vele momenten waarop Rutger
stond te stralen.

Kaarten voor de voorjaar en najaar concerten waren 15,00 inclusief consumptie bon en 7,50 voor kinderen
t/m 18 jaar. De leeftijd voor kinderen was verhoogd zodat de prijs redelijker is voor gezinnen met kinderen
en tieners.
Kerst 2017
Op zondag 10 december om 15.00 in de Sint-Urbanuskerk, Bovenkerk hebben wij een
speciaal kerstconcert gegeven. Het was een Amstelveens samenwerkings project met de
Sint-Urbanuskerk en het Kwintessens vrouwenkoor.
Ondanks zware sneeuwval kwamen er 307 bezoekers en iedereen
heeft genoten van een geweldig concert.
o.l.v. Rutger van Leyden en Justina Oosters (Kwintessens)
Het programma:

F.Lehar - Gold und Silber Waltzer
T.Albinoni – Adagio in g klein solist - MartenTilstra
I.Albéniz – Malaguena op 165 nr 3 arr. P.Bouma
P.Tchaikovsky – Nutcracker op.71 Dance des Mirlitons en Russian Dance
S. .Prokofiev - Troika op 60

Het koor heeft mooie stukken van O.Gjeilo, Faure, Elgar, Robert Frost en V.Johnson gezongen.
De begeleiding was van Marten Tilstra op piano met obligate solos op fluit / hobo / viool.
Het publiek had de gelegenheid tot samenzang met traditionele kerstliederen zoals Adeste Fideles en Stille
nacht.
De geweldig kerst flyer was door Vincent Kwa gemaakt.
Kerstkaarten
Ruben Coronel (vroeger 1e hoboïst bij AmSO ) heeft
onze kerstkaart ontworpen.
Leuk idee en ook een goede reclame voor ons orkest.

Ronald Karten heeft tijdens de groepsrepetities de blazers onder zijn hoede genomen.
Zijn ondersteuning wordt door hen zeer gewaardeerd.

Nieuwe webpagina (.com) en email adres: amso.orkest@gmail.com
Dankzij Nick Thomas hebben we nu een super website waar alle relevante informatie makkelijk
kan worden gevonden inclusief een link om de gespeelde muziek te downloaden via onze
leden pagina.

Overig nieuws
Hulp nodig:
• iemand met een trekhaak die de pauken van en naar concerten wil rijden?
• sponsoring of uitbreiding van onze lijst met donateurs

