
 

Audities op zaterdag 10 juli
 

Er komen weer plekken vrij in het AJO voor alle strijkinstrumenten, fluit, klarinet, hobo, fagot,
hoorn, trompet, bastrombone, tuba en slagwerk.

Dat is goed nieuws voor alle jongeren tussen de 13 en 24 jaar die uitdagend symfonisch
repertoire willen spelen in een super gezellig orkest: dus zegt het voort!

Voor meer info en aanmelding: Speel mee met het AJO.

Tournee Gelderland en Overijssel
 

Van 19 juli tot 25 juli gaat het AJO op tournee door Gelderland en Overijssel. Een tour in
eigen land heeft een eigen charme! Kom luisteren naar het speelplezier tijdens één van de
zes concerten, met het traditionele Zomerconcert in Amersfoort als spetterende afsluiter. 

Deze tour wordt mede mogelijk gemaakt door Scholen in de Kunst. 

Bekijk in je browser

4 mei Herdenkingsconcert
 Nog zonder publiek, maar toch! Op 4 mei 2021 speelde het
AJO op verzoek van het gemeentebestuur het
Herdenkingsconcert in de Sint Franciscus Xaveriuskerk.

Het concert werd toegelicht door burgemeester Lucas
Bolsius.

De uitzending is nog terug te kijken via Herdenken.tv of
YouTube.
 

 

 

https://www.ajo-amersfoort.nl/play-along/vacatures-2/
https://www.ajo-amersfoort.nl/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm%2Fmailing%2Fview&reset=1&id=470
https://herdenken.tv/ajo-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=Yfg3ebCl_k0


Dinsdag 20 juli 20:00 uur
Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 2D42, Ede
Toegang: vrijwillige bijdrage
Zie AJO-concertagenda

Hendrik Andriessen (1892-1981) Ricercare (1949)
 
Camille Saint-Saëns (1835 –1921)
La Muse et le Poète, Op. 132 (1910)
Solisten: Timo Moll van Charante (viool), Roscam Beijer
(cello)
 
Pauze
 
Leonard Bernstein (1918-1990) Symphonic Dances from
The West Side Story (1960)

 

Woensdag 21 juli 20:00 uur
Dru Fabriek, Hutteweg 24, Ulft
Toegang: vrijwillige bijdrage
Zie AJO-concertagenda

Hendrik Andriessen (1892-1981) Ricercare (1949)
 
Hector Berlioz (1803-1896) Deel II uit Roméo et Juliette
Op.17 (1839)
 
Pauze
 
Leonard Bernstein (1918-1990) Symphonic Dances from
The West Side Story (1960)

 

Donderdag 22 juli 20:00 uur
Walburgiskerk, Kerkhof 3, Zutphen 
Toegang €5,-
Zie AJO-concertagenda

Franz Liszt (1845-1913) Les préludes S.97 (1854)
 
Camille Saint-Saëns (1835 –1921) La Muse et le Poète, Op.
132 (1910)
Solisten: Timo Moll van Charante (viool), Roscam Beijer
(cello)

Leonard Bernstein (1918-1990) Symphonic Dances from
The West Side Story (1960)

 

https://www.ajo-amersfoort.nl/agenda/
https://www.ajo-amersfoort.nl/agenda/
https://www.ajo-amersfoort.nl/agenda/


Zomerconcert
 

Op zondagmiddag 25 juli klinkt als afsluiting van onze Nederlandse Tournee het traditionele
AJO-Zomerconcert. Elementen uit het door corona-uitstel geplaagde project ‘Onmogelijke
Liefde’ zullen onderdak krijgen tijdens dit concert. Het thema Onmogelijke Liefde zal
toegelicht worden door Lex van de Haterd en tijdens de muziek van Berlioz en Bernstein

Vrijdag 23 juli 20:00 uur
Pinkenberg openluchttheater, Kluizenaarsweg 4, Rozendaal
Toegang € 5,-
Zie AJO-concertagenda

Hendrik Andriessen (1892-1981) Ricercare (1949)
 
Hector Berlioz (1803-1896) Deel II uit Roméo et Juliette
Op.17 (1839)

Pauze

Leonard Bernstein (1918-1990) Symphonic Dances from
The West Side Story (1960)

 

Zaterdag 24 juli 14:00 uur
Bergkerk, Bergkerkplein 1, Deventer
Toegang: vrijwillige bijdrage
Zie AJO-concertagenda

Hendrik Andriessen (1892-1981) Ricercare (1949)
 
Camille Saint-Saëns (1835 –1921) La Muse et le Poète, Op.
132 (1910)
Solisten: Timo Moll van Charante (viool), Roscam Beijer
(cello)
 

Hector Berlioz (1803-1896) Deel II uit Roméo et Juliette
op.17 (1839)

 

Zondag 25 juli 14.30 uur Zomerconcert
Sint Franciscus Xaverius, Het Zand 29, Amersfoort 
Toegang: Volwassenen € 15,-; Onder 18 jaar € 10,-; Onder
12 jaar gratis
Zie AJO-concertagenda

Hendrik Andriessen (1892-1981) Ricercare (1949)
 
Camille Saint-Saëns (1835 –1921) La Muse et le Poète, Op.
132 (1910)
Solisten: Timo Moll van Charante (viool), Roscam Beijer
(cello)

Pauze
 
Hector Berlioz (1803-1896) Deel II uit Roméo et Juliette
op.17 (1839)
Leonard Bernstein (1918-1990) Symphonic Dances from
The West Side Story (1960)

 

https://www.ajo-amersfoort.nl/agenda/
https://www.ajo-amersfoort.nl/agenda/
https://www.ajo-amersfoort.nl/agenda/


zullen foto’s getoond worden die speciaal voor dit project zijn gemaakt!
Samenwerkingspartners zijn het Spiritueel Cultureel Centrum en Fotostad033.

Tijdens de tournee zullen twee orkestleden soleren: Timo Moll van Charante, viool en
Roscam Beijer, cello. Daar zijn we bijzonder trots op!

 

Quote Dirigent Rolf
Buijs
Deze wonderbaarlijke tijden
laten mij beseffen hoe
kwetsbaar we zijn, niet als
mens, maar als
cultuursector! Als een
geschenk uit de hemel
behaagde het burgemeester
Bolsius om ons te laten
repeteren voor het 4 mei
Herdenkings-concert, waar
ik hem zeer dankbaar voor
ben, en zoals het er nu
uitziet gaan we een heerlijke
tournee tegemoet door de
provincies Gelderland en
Overijssel met wel 6(zes!)
concerten op rij; het voelt als
een inhaalrace!

Quote Voorzitter
Gerard de Kleijn
Het hoogtepunt in mijn
functie als voorzitter van het
AJO was het Zomerconcert
van 2020. De hele kerk was
ontruimd om op meters
afstand van elkaar te
kunnen spelen. Het
muzikaal elan spatte er
vanaf. De akoestiek was
beter dan ooit. Ik geef vol
vertrouwen de
voorzittershamer door aan
Lonneke van Straalen.

Quote Wethouder
Cultuur: Fatma
Koser Kaya
Het AJO is nationaal en
internationaal een
visitekaartje voor
Amersfoort. We mogen trots
zijn dat een van de beste
jeugdorkesten Amersfoort
als thuisbasis heeft. Al bijna
60 jaar.

Met het einde van de
pandemie in zicht, zijn de
mooie klanken van het
orkest hopelijk snel weer te
horen voor publiek in onze
stad, en ver daarbuiten.

 

Bericht van het Bestuur
Het bestuur heeft besloten Lonneke van Straalen voor te
dragen aan de algemene ledenvergadering als nieuwe
voorzitter van het AJO.

'Als oud-Amersfoortse kijk ik ernaar uit om het AJO te
ondersteunen de komende jaren! Ik ben werkzaam als
violiste, cultureel ondernemer en adviseur bij verschillende
organisaties en instellingen. Daarnaast ben ik als coach en
mentor verbonden aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag, waar ik werk met Master studenten aan hun
toekomstdromen. Mijn toekomstdroom was om ooit een
eigen ensemble op te richten. Die droom is werkelijkheid
geworden met mijn collectief Pynarello!

Mochten jullie vragen hebben of alvast een digitaal praatje
willen maken, schroom dan niet om een mail te sturen naar
lonnekevanstraalen@gmail.com. Tot in Amersfoort!' -
Lonneke van Straalen

 

mailto:lonnekevanstraalen@gmail.com


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.

Reageren
 

Stuur uw reactie naar info@ajo-amersfoort.nl
DE volgend AJO NU verschijnt in november 2021

COLOFON
Samenstelling: Bestuur AJO
Eindredactie: Gerard de Kleijn
Oplage AJO NU: 750

Lustrum 2022
Volgend jaar vieren we het 60-jarig lustrum van het AJO met
een feestelijke Lustrumdag op 3 juli 2022.
Save the date!
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 met 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?
Klik dan hier Registreer je hier als oud-lid

 

 

 

   

AJO Amersfoort
www.ajo-amersfoort.nl

Afmelden

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

        

https://www.ajo-amersfoort.nl/word-vriend-2/
mailto:info@ajo-amersfoort.nl
https://www.ajo-amersfoort.nl/wel-of-niet-deelnemen-lustrumdag-3-juli-2021/
https://www.ajo-amersfoort.nl/aanmelden-oud-leden/
https://www.ajo-amersfoort.nl/civicrm/profin.nl
https://www.ajo-amersfoort.nl/civicrm/bia.nl
https://www.amersfoortse.nl/?gclid=EAIaIQobChMIuoLnh5D27gIVhvuyCh3QSgZwEAAYASAAEgLIFPD_BwE
https://www.ajo-amersfoort.nl/
https://www.ajo-amersfoort.nl/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm%2Fmailing%2Funsubscribe&reset=1&jid=&qid=&h=fakehash
https://www.facebook.com/Amersfoorts-Jeugd-Orkest-501996916508976/
https://twitter.com/ajoamersfoort
https://ww.ajo-amersfoort.nl/

