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DRIE OPENLUCHTCONCERTEN OP RIJ !
Op 29 mei opende het AJO ‘Klassiek op de Campus’, een mooi openlucht Festival op het
terrein van de Universiteit van Eindhoven. Op 2e Pinksterdag speelt het AJO op de Urban
Stage van de Floriade, ook buiten.
En 3 x = scheepsrecht, op vrijdag 16 september opent het AJO wederom een openluchtFestival, maar dan in Amsterdam, met de naam Klassiek op het Amstelveld, met een zeer
feestelijke aanleiding, aangezien dit festival dit jaar zijn 10e editie beleeft. We spelen daar
o.a. hét pianoconcert der pianoconcerten, het 1e Pianoconcert van Tsjaikovski.
Ook spelen we daar Sheherezade met als speciale gast violist Daniel Rowland, die, naast
een eigen voorprogramma met kamermuziek, speciaal voor dit concert op de AJO
concertmeesters-stoel zal plaatsnemen, en met de beroemde vioolsolo’s uit Sheherezade
het publiek zonder enige twijfel in vervoering zal brengen.

AJO 60 JAAR !
Op zondag 3 juli is het zover, een dag vol muziek en ontmoeting! In de ochtend zullen twee
oud-ledenorkesten o.l.v. de twee voormalige AJO-dirigenten Qui van Woerdekom en Peter
Vinken weer oude tijden beleven. Vanaf 10 uur lekker repeteren, wat zal resulteren in twee
korte presentaties voor elkaar én natuurlijk voor alle niet-spelende oud-leden.
Aansluitend biedt de lunch alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten en weer eens bij te
praten met je oud-orkestmaatjes, waarna om 15:00 uur het huidige AJO o.l.v. Rolf Buijs het
AJO-Lustrumconcert verzorgt met solisten uit eigen gelederen in de hoofdrol: Sanne
Berghuis (oud-orkestlid) soleert in de Falla’s En los jardines de la Sierra de Córdoba en
Noëmi Schermann (telg uit het AJO-huwelijk tussen Árpád Schermann en Nienke
Frankena!) soleert in Gershwin’s Rapsody in Blue.
Voor het concert van het huidige AJO en de aansluitende borrel kunt u kaarten bestellen met
behulp van de rode knop hieronder.
Kaarten Lustrumconcert AJO 60 jaar – 3 juli 2022

TOEKOMSTIGE AJO-LEDEN !
Op zaterdag 18 juni zijn de audities voor het seizoen 2022-2023, een aantrekkelijk seizoen
dat zal culmineren in een spetterende Zomertournee. Bent u ook fan van het AJO? Maak
dan alle jeugdige muzikale talenten in uw eigen omgeving attent op ons prachtige orkest
en op deze audities; het belooft een boeiend seizoen te worden met o.a. het Celloconcert
van Elgar met als solist Fama de Koning.

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.
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Stuur uw reactie naar info@ajo-amersfoort.nl
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