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VOORJAARSCONCERT
Vanwege de bekende omstandigheden moesten we met
grote spijt het Nieuwjaarsconcert van 16 januari in de
Joriskerk afzeggen. Het plan is nu om het
Nieuwjaarsconcert om te zetten in een Voorjaarsconcert
op 24 april in de Joriskerk.
Bij het versturen van deze AJO NU is nog niet bekend of
een symfonieorkest met ruim 70 leden tegen die tijd
bijeen mag komen om te repeteren en een concert te
geven.
Volg de berichtgeving op onze website.

HERDENKINGSCONCERT 4 MEI 2021
Op 4 mei 2021 wordt het jaarlijkse Herdenkingsconcert
uitgevoerd door het AJO. Het concert wordt door
burgemeester Lucas Bolsius aangeboden aan de
inwoners van Amersfoort. De toegang is gratis. De kerk
is open vanaf 20.15 u.
Het concert begint om 21.00 uur en vindt plaats in de St.
Franciscus Xaveriuskerk aan ‘t Zand.
Het Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO) staat onder leiding
van dirigent Rolf Buijs en zal werken van Berlioz en
Bernstein te gehore brengen. De burgemeester levert
een bijdrage aan het herdenkingsconcert.

De actuele situatie rond corona eind april/ begin mei kan
van invloed zijn op het doorgaan van het concert en/of
op het aantal beschikbare plaatsen. Op onze website
houden we u vanaf de derde week van april op de
hoogte.

https://www.ajo-amersfoort.nl/ajo?civiwp=CiviCRM&q=civicrm%2Fmailing%2Fview&reset=1&id=467
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HELP AJO DE WINTER DOOR
Onder deze kop hebben we de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht
gevraagd het AJO financieel te ondersteunen om onze ‘corona-tekorten’ op te vangen.
Onze kosten lopen door. Onze inkomsten uit ticketverkoop zijn geheel weggevallen.
De gemeente heeft inmiddels een positief besluit genomen en gaf het AJO een
tegemoetkoming in de geleden coronaschade over de periode maart t/m augustus
2020. Daar zijn we heel blij mee. De provincie heeft de vraag in behandeling in het
kader van de provinciale overbruggingsregeling voor cultuur- en erfgoedinstellingen.
Momenteel teert AJO in op het eigen spaargeld. We kunnen onvoldoende ‘waar’
leveren voor onze leden. We kunnen geen tegenprestatie leveren aan onze sponsoren.
Overmacht, waar we van balen.

WERKBEZOEK BURGEMEESTER EN
WETHOUDER
Op 14 december brachten de burgemeester van
Amersfoort en de wethouder
Cultuur een digitaal werkbezoek aan het AJO.
Zij ontmoetten Immanuelle Bosch, Thijmen Krijgsman,
Rolf Buys en Gerard de Kleijn.
Het was prettig om rechtstreeks onze zorgen te uiten en
onze veerkracht te kunnen
tonen.
Immanuelle Bosch:” De burgemeester wilde weten hoe
het leven voor jongeren is in coronatijd. Ik vond het erg
leuk dat de burgemeester en zijn wethouder
belangstelling toonden. Mij werd ook gevraagd of ik de
repetities en concerten van het AJO mis. Ik heb hierop
gezegd dat ik die erg mis, en dat ik hoop dat het zo snel
mogelijk weer door kan gaan.”
Thijmen Krijgsman vult aan:” Het gesprek verliep
ontzettend soepel. Natuurlijk
zijn er serieuze zaken behandeld. Ik bedoel: repetities
missen is geen feest, maar
er was gelukkig ook veel ruimte voor humor!"

https://www.ajo-amersfoort.nl/ajo?civiwp=CiviCRM&q=civicrm%2Fmailing%2Fview&reset=1&id=467
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BERICHT VAN DE DIRIGENT
Dankzij(!) de aanhoudende cultuurschraalheid zullen wij, zodra het kan, met
verdubbelde motivatie van ons laten
horen. Hoe korter de repetitie- periode,
des te heviger zal de uitbarsting zijn van
de belofte die besloten ligt in onze
partituren van Berlioz, Saint-Saëns, Liszt,
Guilmant en Andriessen. Houd onze
oncertkalender in de gaten en graag tot
dan! Rolf Buijs

LUSTRUM 2022
Hoop doet leven! Juist nu het AJO een heel lastige corona-periode doormaakt,
bereiden we ons voor op ons lustrum in 2022.
In 2022 bestaat het AJO zestig jaar! Hoogtepunt moet het Lustrumconcert op zaterdag
3 juli 2022 worden.
We huren het Eemhuis af en bouwen het om tot concertzaal. We gaan een spetterend
concert geven, waar de vonken van af vliegen.
Jullie gaan hier de komende maanden nog veel van horen. We roepen alle oud-leden
van het AJO op om zich bekend te maken bij de Stichting Vrienden van het AJO.
Dat kan via oud-leden.

WORD VRIEND
Meer dan ooit heeft het AJO in deze tijd de hulp van Vrienden nodig. Een AJO-Vriend
steunt ons met een bedrag van € 25 tot € 250 per jaar. Bent u al vriend? Breng dan een
nieuwe Vriend of Vriendin aan. Kijk verder op de AJO website voor de mogelijkheden,
Word Vriend.

TERUGBLIK OP 2020
Terugblikkend op 2020 zei burgemeester Lucas Bolsius tijdens zijn digitale
werkbezoek: "Soms levert corona ook iets positiefs op. Zo vond ik de
noodgedwongen sobere en stille tocht op 4 mei in 2020 en de inzet van orkestleden
van het AJO een heel ontroerende ervaring."
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DATA
24 april Voorjaarsconcert in de Joriskerk
4 mei Herdenkingsconcert Dodenherdenking 4 mei

REAGEREN?
Stuur uw reactie naar info@ajo-amersfoort.nl
Volgend AJO NU verschijnt in juni 2021
COLOFON
Samenstelling: Susanne Wendler
Eindredactie: Gerard de Kleijn
Oplage AJO NU: 750

AJO Amersfoort
www.ajo-amersfoort.nl
Afmelden
Deze mail is gestuurd
aan: {contact.email}.
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