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Concert met SOLI Amersfoort in de St. Joriskerk
Zaterdagavond 26 november 2022, aanvang 20.00 uur in de St. Joriskerk, Amersfoort.
Op het programma staat:
Tcherepnin - Prelude to ‘La Princesse lointaine’
Brahms - Nänie
Mendelssohn - Die erste Walpurgisnacht
Concert door SOLI Amersfoort o.l.v. Paul Valk in samenwerking met het Amersfoort Jeugd
Orkest o.l.v. Rolf Buijs. Solisten zijn:
Marijn Zwitserlood - bariton
Bernard Loonen - tenor
Ria Frowijn - alt
Tickets: € 20, jongeren tot 25 jaar betalen € 5.
Een rijk concertprogramma met de ‘Menselijke Stem’ in de hoofdrol. Het AJO opent met
hoogromantische en o zo Russische muziek op het thema van de ‘Onbereikbare Liefde’ van
de ten onrechte vergeten componist Tcherepnin. Het drama wordt voortgezet met Brahms’
Nänie. Brahms laat het koor SOLI Amersfoort na een fenomenale opening door de
houtblazers, de openingszin van de hand van Goethe ‘Auch das Schöne muß sterben!’
zingen. Na de pauze klinkt het pièce de résistance, een muzikaal vlammend betoog van
Schiller op muziek gezet door Mendelssohn voor koor, orkest en solisten. In het luisterrijke
verhaal van ‘Walpurgisnacht’ bestoken Natuurvolken en Christenen elkaar aanvankelijk,
maar vereren zij uiteindelijk hand in hand ‘Das Licht’.
Tickets zijn vanaf nu te reserveren via de website van SOLI Amersfoort. Reserveren via de
website is aan te raden; kaartverkoop aan de deur is er alleen als er nog kaarten
beschikbaar zijn. Wacht vooral niet met reserveren, anders vis je achter het net!

Concert in het Leerhotel op 12 december
Dit programma met SOLI Amersfoort wordt op maandagavond 12 december (grotendeels)
herhaald in een concert in het Leerhotel. Het is een besloten concert, maar een twintigtal
kaarten zijn waarschijnlijk beschikbaar à € 20 voor 'fans van het AJO'. Mocht je hiervoor
belangstelling hebben, laat het dan even weten in een mailtje aan webzaken@ajoamersfoort.nl. We zetten je dan op een wachtlijst en houden je op de hoogte.

Nieuwjaarsconcert in de St. Joriskerk
Het traditionele Nieuwjaarsconcert van het AJO op 14 januari vindt weer plaats in de St.
Joriskerk. Tickets zijn binnenkort te reserveren via onze website. Kinderen t/m 14 jaar
mogen het concert gratis bijwonen.

Op het programma staat:
Nikolay Tcherepnin (1873-1945) Prelude to ‘La Princesse lointaine’ op. 4 (1896)
Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) Pianoconcerto nr 1 op. 23 (1875)
solist: Juan Pedro García Oliva
Felix Mendelssohn (1809 – 1847) Overture Das schlechte Wetter op. 60
Alexandre Guilmant (1837-1911) uit Symphony 2 pour op 91: eerste deel
solist: Rien Donkersloot
Johann Strauss Sr. (1804-1849) Radetzky-Marsch op. 228 (1848)
Een programma om je vingers bij af te likken (oliebollen!), maar vooral voor de liefhebbers
van toetsinstrumenten, want zowel het prachtige orgel van de Joriskerk als de
concertvleugel zullen van zich laten horen in respectievelijk de Symfonie nr. 2 van Guilmant
en het pianoconcert der pianoconcerten: het 1e pianoconcert van Tchaikovsky. Nóg een
Rus, Tcherepnin laat in zijn ‘Princesse lointaine’ horen dat Tchaikovsky echt niet de enige
was die onvergetelijke melodieën kon componeren. We vervolgen AJO’s traditionele
Nieuwjaarsconcert met nóg een ten onrechte weinig gespeeld werk: Mendelssohns
Ouverture uit zijn Walpurgisnacht. Maar alle eerder gespeelde melodieën ten spijt, u zult
maar met één melodie de kerk verlaten, die van Strauss’ Radetzky-Mars!

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.

AJO 2022-2023
Na een zeer geslaagde lustrumdag waarmee het vorige seizoen werd afgesloten en een
openluchtconcert op het Amstelveld in Amsterdam verliet een aantal leden het orkest.
Sommigen zijn vijf jaar trouw lid geweest. Velen van hen zijn doorgestroomd naar de diverse
studentenorkesten. Het bestuur wenst alle oud-leden een mooie muzikale toekomst.
Gelukkig kwamen er voldoende nieuwe leden, zodat we een goede bezetting hebben! Totaal
75 leden, de jongsten 14, de oudste 24 jaar. Én er melden zich nog steeds nieuwe
auditanten aan!
Ook dit seizoen zetten zich weer enthousiaste orkestleden in voor de verschillende
commissies die onmisbaar zijn voor het reilen en zeilen van het orkest, zoals bijvoorbeeld de
podiumploeg. De orkestcommissie was zeer behulpzaam bij de organisatie van de audities
en droeg voor een belangrijk deel bij aan het succes van het 1e repetitieweekeinde!

Van de dirigent
Rolf Buijs: ‘Ik heb met ontzettend veel plezier het AJOseizoen 2022-2023 geopend met meteen al in september
een concert op het Amstelveld, met o.a. het 1e pianoconcert
van Tchaikovsky met het Georgische wonderkind Sandro
Gegechkori. Én met meesterviolist Daniel Rowland, die de
solo’s van Rimski-Korsakovs Scheherezade voor zijn
rekening nam én de wonderschone Melodie van de
Oekraïense componist Myroslav Skoryk vertolkte. Daarna
heb ik mij met het vernieuwde AJO gestort op het repertoire
waarin SOLI Amersfoort de menselijke stem toevoegt aan
het kleurenpalet van het symfonieorkest. Brahms en
Mendelssohn brengen ons tijdens de wekelijkse repetities
met hun prachtige (onbekende!) repertoire naar prachtige
vergezichten. Ik hoop dat u er van zult genieten!’

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 volgende AJO nieuwsbrief verschijnt in februari 2023
COLOFON
Samenstelling: dirigent en bestuur AJO
Eindredactie: Dirkjan Horringa & Ingrid van Kesteren

Hoofdsponsor

AJO Amersfoort
www.ajo-amersfoort.nl
Afmelden
Deze mail is gestuurd
aan: dirkjan@pellegrina.net.

