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Herman is 90

Najaarsconcerten
We hebben onlangs de 3e symfonie van Brahms uitgevoerd op onze
twee herfstconcerten, voor enthousiast publiek. Rutger voerde ons
mee in professionele tempi in de Ouverture Nozze di Figaro en Tim de
Vries, een geweldig, jong talent, speelde het vioolconcert van
Mendelssohn heel overtuigend, met een prachtige, milde toon. Na al
die maanden hard werken bereikten we wat velen niet voor mogelijk
hadden gehouden : twee prachtige uitvoeringen van een van de
moeilijkste orkestwerken van Brahms, zijn derde symfonie.
Complimenten aan jullie allen voor deze geweldige prestatie en inzet.

Repetities voorjaarsconcerten 2017
15 november t/m 20 december 2016
03 januari t/m 07 maart 2017
maart
Programma
Beethoven
Ouverture Egmont, op 84
Haydn
Cello concert nr.2 in D
Beethoven
Symfonie no.8 in F op.93

Christmas party
Op 20 december houden
een kerstfeestje.

soliste: Honorine Schaffer

we een kortere repetitie, gevolgd door

De ALV (jaarlijkse ledenvergadering) zal plaatsvinden op dinsdag 7
februari, in de tweede helft van de repetitietijd.

Als je iemand kent die in het bestuur zou willen plaatsnemen, laat dat dan z.s.m. aan
Kees Jan weten.
najaarsconcerten 2017 .
Repetities: 28 maart t/m 11 juli 2017
29 augustus t/m 3 oktober 2017
Programma
Brahms
Dvorak

Dubbelconcert
Symfonie nr.7 solisten: Marijn Mijnders & Rebecca Wise

Concerten
zo. 25 juni stadspleinfestival middag
za. 07 oktober 15.00 korter concert in De Luwte
zo. 08 oktober 15.00 kompleet programma in Broek in Waterland
2 weken ertussen
zo.22 oktober 15.00 kompleet programma in Paaskerk, Amstelveen

Leden:
Een warm welkom voor onze nieuwe en de terugkerende leden.
Anke Wolffes kan helaas niet langer regelmatig met ons meespelen, dus we blijven
zoeken naar nieuwe Altviolisten !
We zijn ook nog op zoek naar een paukenist die regelmatig met ons zou willen
meespelen.
.

