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Wat een geweldig jaar !
Van opera's met het koor uit Almere tot een Slavisch programma met twee
voortreffelijke solisten.
In het vervolg willen we onze try-out concerten in verpleeghuizen naar het weekend
verplaatsen, omdat dinsdagavond moeilijk is voor onze leden (te vroeg) en voor veel van
de bewoners (te laat).
2016 Jubileum nieuws
Texel weekend 8 - 10 april
Concertprogramma voor Texel delen uit:
Debussy
Saint-Saens
Fauré
Ravel

Prélude à l'après-midi d'un faune
Carnaval des Animaux
Pelleas et Melisande
Ma Mère l'Oye

Aria(‘s) met Ian Spencer

Programma jubileumconcert 24 april 2016 in het Hermann Wesselink College, A’veen
PROGRAMMA

Debussy
Saint-Saens
Poulenc
Ravel

Prélude à l'après-midi d'un faune
Carnaval des Animaux
Dubbel pianoconcert
Ma Mère l'Oye

Solisten : Jasper Bon en Ernst Paul Fuchs

Bibliotheek kast
We moeten onze muziekbibliotheek verhuizen. De muziek ligt in een gesloten witte kast,
formaat ca 1.70 m x 70 cm x 60 cm. Dus vergelijkbaar met 1 persoon van gemiddeld
postuur die rustig in de hoek van je kamer staat.
Laat ons graag weten of je ruimte voor onze muziek beschikbaar hebt.

Sponsoring voor het jubileum
Het idée is om een bijzonder april programma te maken met advertentiepagina's.
Men kan ook een activiteit sponsoren en krijgt dan een speciale vermelding in het
programma.

Overige informatie
Zomerfestival concert op 25 juni om 20.00 in het openluchttheater Elsrijk, Amstelveen.
Kamermuziekmiddag op 8 oktober om 14.30 ons eigen kamermuziekmiddag gevolgd
door een feestelijk diner in "De Veranda", 1081JK, Amsterdam.
Najaar programma
Mozart
overture Nozze de Figaro
Mendelssohn viool concert
Brahms
Symphony no.3
za 29 okt.
zo 6 nov.
zo 13 nov.

om 14.45 de Luwte
om 15.00 Paaskerk
om 15.00 Broek in Waterland

Face book pagina 'Amstelveens Symfonie Orkest' . Bezoek deze pagina en 'like' en
'share'.
Leden: We zijn nog steeds op zoek naar altviolisten en trompettisten !!!!

Prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar !

