
Nieuwjaarsconcert in de St. Joriskerk
 

Het traditionele Nieuwjaarsconcert van het AJO op 15 januari vindt deze keer niet plaats in
de St. Franciscus Xaveriuskerk, 'vaste honk' van het AJO. Locatie is nu de St. Joriskerk. Die
kerk is een stuk groter. Het concert kan er geheel coronaproof plaatsvinden met 250
personen publiek. Tickets zijn vanaf nu te reserveren via onze website. Kinderen t/m 14 jaar
mogen het concert gratis bijwonen. Reserveren is voor iedereen noodzakelijk; er is geen
kaartverkoop aan de deur. Wacht vooral niet met reserveren, anders vis je achter het net!

Met bubbels en bollen!
 

voorverkoop € 17,50 | t/m 18 jaar en studenten € 13,50 | kinderen t/m 14 jaar gratis | vooraf

Bekijk in je browser

AJO nieuwsbrief
december 2021
 

 

https://www.ajo-amersfoort.nl/kaarten-bestellen-ajo-concert/
https://www.ajo-amersfoort.nl/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm%2Fmailing%2Fview&reset=1&id=518


bestellen (noodzakelijk!) via www.ajo-amersfoort.nl

Eventuele wijzigingen in verband met de corona-maatregelen zullen wij kenbaar maken via
de website www.ajo-amersfoort.nl. Houdt u deze voorafgaand aan het concert dus goed in
de gaten. 

Programma
Jean Sibelius (1865 – 1957) Karelië Suite

Als je deze muziek hebt gehoord, hoef je niet meer naar Finland, want je bent er al
geweest…

Max Bruch (1838 – 1920) Dubbelconcert voor klarinet & altviool

solisten: Gijs Linn (klarinet) & Delphine Caron (altviool)

Twee heel verschillende instrumenten gaan een samenspraak aan als twee geliefden. Bruch
schreef het concert o.a. voor zijn klarinet spelende zoon; het AJO voert het uit met twee
solisten uit eigen gelederen!

Nikolaj Rimski-Korsakov (1844-1908) uit Scheherazade: De Zee en Sinbads Schip &
Het verhaal van Prins Kalender

Laat je betoveren door de verhalenvertelster Scheherazade die de brute Sultan uiteindelijk
om haar vinger wond en daarmee haar eigen dood wist te ontlopen. Die geschiedenis
inspireerde Rimski-Korsakov tot deze kleurrijke muziek.

Alexandre Guilmant (1837-1911) uit Symphony no. 2 pour orgue et orchestre

solist: Rien Donkersloot, orgel

Een orgel is eigenlijk een orkest in zichzelf. Guilmant geeft je dan ook precies wat je zou
verwachten van een werk voor orgel én orkest, een soort dubbelop dus! Het bevat
voldoende passages waar alle registers worden opengetrokken! 

AJO 2021-2022
 

Na de zeer geslaagde tournee waarmee het vorige seizoen werd afgesloten, verliet een
groot aantal leden het orkest. Sommigen na vijf jaar trouw lid te zijn geweest. Velen van hen
zijn doorgestroomd naar de diverse studentenorkesten. Het bestuur wenst alle oud-leden
een mooie muzikale toekomst. Gelukkig kwamen er voldoende auditanten, zodat we een
goede bezetting hebben! Totaal 70 leden, de jongsten 13, de oudste 24 jaar.

Ook dit seizoen meldden zich weer enthousiaste orkestleden voor de verschillende
commissies die onmisbaar zijn voor het reilen en zeilen van het orkest, zoals bijvoorbeeld de
podiumploeg. De orkestcommissie zorgde onder andere voor een geslaagde Bonte Avond
op ons 1ste repetitieweekeinde en voor een verrassende Sinterklaasviering.

Van de dirigent
 

Rolf Buijs: "Niet gehinderd door maatregelen hebben we de eerste maanden van dit seizoen

 

Donatie Schoonderbeek Bouw
De komende jaren zal het AJO het Nieuwjaarsconcert
hopelijk kunnen blijven spelen in de St. Joriskerk. Dit is
mede mogelijk gemaakt door een donatie van
Schoonderbeek Bouw- en Aannemingsbedrijf, waarvoor wij -
zeker in deze tijd - zeer dankbaar zijn.

 

 

https://www.ajo-amersfoort.nl/kaarten-bestellen-ajo-concert/
https://www.ajo-amersfoort.nl/
https://www.schoonderbeekbouw.nl/


hard gewerkt aan ons nieuwe repertoire met als 'pièce de résistance' Scheherazade. Maar
óók Bruchs volkomen ten onrechte weinig gespeelde Dubbelconcert voor klarinet en altviool
met solisten uit eigen gelederen: Gijs Linn en Delphine Caron. Ik verheug me op ons
Nieuwjaarsconcert, voor het eerst in de Joriskerk!"

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. Ben je al vriend? Breng dan een nieuwe
Vriend of Vriendin aan. Kijk verder op de AJO website voor de mogelijkheden, Word Vriend.

Reageren
 

Stuur uw reactie naar info@ajo-amersfoort.nl
De volgend AJO nieuwsbrief verschijnt in februari 2022

COLOFON

Samenstelling: Bestuur AJO
 Eindredactie: Dirkjan Horringa & Ingrid van Kesteren

 

Lustrum op 3 juli 2022
Op 3 juli wordt het 60-jarig bestaan van het AJO gevierd met
een concert, waarin de huidige orkestleden én oud-leden en
-dirigenten participeren. De besturen van het AJO en van de
Vrienden van het AJO zijn nog druk bezig deze bijzondere
dag vorm te geven. Meer nieuws volgt, maar noteer 3 juli
alvast in je nieuwe agenda!

 
Wil jij je orkestmaatjes van vroeger nog eens ontmoeten?
Meld je aan via Vooraanmelding lustrumdag 3 juli 2022 Als
je wilt, kan je zelfs ook weer spelen onder je dirigent van
toen (bij voldoende belangstelling). Binnenkort zie je ook op
de website wie zich nog meer hebben aangemeld. We
rekenen op een hoge opkomst.

Twijfel je eraan of we je goede contactgegevens wel hebben
of ben je nooit in het huidige bestand ingeschreven?
Registreer je hier als oud-lid.
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AJO Amersfoort
www.ajo-amersfoort.nl

Afmelden

Deze mail is gestuurd
aan: dirkjan@pellegrina.net.
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