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Zaterdag 18 april 2020Zaterdag 18 april 2020
VoorjaarsconcertVoorjaarsconcert
Locatie: Opstandingskerk 
Ridderkerk Rijsoord
Aanvang: 20:00

Zondag 19 april 2020Zondag 19 april 2020
VoorjaarsconcertVoorjaarsconcert
Locatie: Kortenhoef
Aanvang: nog te bepalen

Juli 2020 Juli 2020 
zomerconcertzomerconcert
Locatie: nog te bepalen
Aanvang: nog te bepalen
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Voor in de agendaVoor in de agenda

Van de bestuurstafel...Van de bestuurstafel...
Namens het bestuur willen wij u 
allen een mooi, gezond en 
vreedzaam nieuw jaar toewensen.
Muziek in het leven zal zeker 
helpen om deze wens uit te laten 
komen in welk opzicht dan ook.
Uw steun in het nieuwe jaar maakt 
het ons mede mogelijk, dat de 
orkestleden met passie hun hobby 
kunnen blijven uitvoeren. 
Bedankt daarvoor en we wensen u 
fijne Feestdagen!!

Het bestuur:  Janneke Boonstra, 
Margo Barendrecht en Geke Both

Voorjaarsconcert 18 april 2020 met thema:  Klassieke muziek in filmsVoorjaarsconcert 18 april 2020 met thema:  Klassieke muziek in films

Met een goed gevoel kijken we 
terug op een geslaagd najaars-
concert op zaterdag 23 november 
2019 in onze vertrouwde concert-
locatie de Opstandingskerk.
Met heel veel aanvulling, vooral in 
de blazersgroep, konden we een 
vol concertprogramma uitvoeren 
met weer eens een andere 
klankkleur.
De oproep van het orkest-bestuur 
om allemaal mee te helpen met 
op- en afbouw van het podium 
heeft goed geholpen, zodat deze 
klus ditmaal niet op de schouders 
rustte van enkele orkestleden. 
“Vele handen maken licht werk” 
werd hier weer eens bewezen. 
Ook de inwendige mens kwam 

niet tekort;  tussen de generale 
repetitie, die wat langer bleek te 
duren dan verwacht, en het 
concert, stonden heerlijke hapjes 
en salades voor het orkest klaar. 
Dat maakte veel goed. Het 
concert werd met veel 
enthousiasme uitgevoerd en 
afgaande op de reacties uit het 
publiek mogen het orkest en de 
dirigent trots zijn op het mooie 
concert met deze toch wel 
behoorlijke uitdagende muziek. Al 
met al kijkt het orkest terug op 
een mooi concert. Het is eigenlijk 
altijd jammer, dat er 'maar' één 
uitvoering is, maar hopelijk komt 
daar bij het volgende concert in 
2020 verandering in. 

Het orkest is na het concert in 
november 2019 alweer vol goede 
moed begonnen met het 
repeteren van nieuwe muziek. Op 
de lessenaar staan prachtige, voor 
het orkest nieuwe, klassieke 
muziekwerken die te horen zijn in 
verschillende films: Extra 
bijzonder, omdat het in 2020 
'Beethovenjaar' is: delen uit de 6e 
en 7e symfonie van Beethoven,

Terugblik Najaarsconcert 23 november 2019 met FTerugblik Najaarsconcert 23 november 2019 met Franse muziekranse muziek

De Ouverture van 'Die Hebriden” 
van Mendelssohn, de Haydn-
variaties van Brahms en het 
eerste vioolconcert van Bruch, 
waarbij Babette van den Berg de 
vioolsolo zal spelen. Zij is violist 
bij o.a. Het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest en in de 
volgende uitgave van de Polyfoon 
in het voorjaar zult u meer over 
haar en de muziek kunnen lezen. 

De insteek is om ditmaal het 
concert niet één, maar tweemaal 
uit te voeren. Op zaterdagavond 
in de vaste concertlocatie de 
Opstandingskerk in Ridderkerk-
Rijsoord en op zondagmiddag 
een extra uitvoering in een 
concertlocatie in Kortenhoef 
(nabij Hilversum). Exacte tijd en 
locatie hoort u nog. 

2020 is Beethovenjaar
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