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Ik heb vanaf 2000 gewerkt als
muziekregisseur voor Radio 4,
o.a. voor het Avondconcert, en
maakte opnames van concerten
in het hele land. Als producer
heb ik cd’s gemaakt van
ondermeer het Koninklijk
Concertgebouworkest,
Residentie Orkest, Nederlands
Kamerorkest, NEOS, TenToon
Als trompettist heb ik in veel
Ensemble, e.a.
verschillende orkesten gespeeld,
Samen met mijn vriendin en 2
klassiek in symfonieorkesten maar
dochters woon ik in Kortenhoef.
ook lichte muziek in big bands.
Ik kan erg genieten van onze
Als pianist heb ik altijd veel samen
gespeeld. Door mijn werk bij de radio afwisselende natuur, mede als
zijn mijn instrumenten een beetje op ik op de fiets stap.
de achtergrond geraakt. Ik wil dat nu
Met het RSO hebben we ons
weer gaan oppakken.
eerste programma in mei 2019
Naast het Ridderkerks
achter de rug. Nu kijk ik uit naar
Symfonieorkest dirigeer ik
ons programma in het najaar
Studentenorkest de Ontzetting uit
als we een Frans programma
Wageningen en het Kennemer
gaan doen. Met elkaar mogen
Consort uit Heemstede. Daarnaast
we trots zijn op ons orkest,
ben ik actief als gastdirigent. Ik heb
maar we moeten zeker ook met
onder meer het Noord Nederlands
zijn allen de schouders eronder
Orkest, het Orkest van het Oosten, de
zetten en hard werken aan
Marinierskapel, de KMK Johan
nieuwe leden,
Willem Friso en het ensemble
naamsbekendheid, netwerk en
Solisten van het Residentie Orkest
mooie muzikale plannen voor
gedirigeerd.
de toekomst.
Ik heb er veel zin.

Aan de keukentafel
bij... Jean-Pierre Gabriël
Een kennismaking met de
dirigent die sinds 2019 voor
het orkest staat.
Oorspronkelijk kom ik uit Sittard
in Limburg, voor de studie ben ik
naar de Randstad verhuisd toen
ik 17 jaar was. Na eerst aan de
HTS Elektronica te hebben
gestudeerd heb ik mijn hart
gevolgd en ben ik naar het
Conservatorium gegaan.
Ik heb de masters orkestdirectie
en muziekregistratie gestudeerd
aan de conservatoria van Tilburg
en Den Haag. Mijn
hoofdvakdocenten waren Arjan
Tien en Roberto Benzi. Daarnaast
heb ik diverse internationale
masterclasses gevolgd.
Mijn instrumenten zijn piano en
trompet. Mijn docenten waren
Jan Wolffs, Lanny Kho en Jos
Verspagen.

Grote Clubactie 2019
Het Ridderkerks Symfonieorkest
verkoopt loten voor nieuwe
bladmuziek.
Op 14 september is de landelijke
verkoop van de Grote Clubactie
2019 gestart. Ruim 260.000
lotenverkopers gaan in het hele
land op pad om hun club een
financiële stimulans te geven. Dit
doen ze niet zomaar. Iedere club
bepaalt zelf specifieke
clubdoelen. Voor het orkest is dit
de aanschaf van nieuwe
bladmuziek.

Koop loten en steun het
Ridderkerks Symfonieorkest!

De orkestleden gaan zich dit najaar
inzetten om extra geld op te halen
voor de aanschaf en/of huur van
kwalitatief goede bladmuziek. De
aanschaf of huur van bladmuziek
voor de symfonische muziek die wij
graag spelen is kostbaar, maar wel
essentieel om als vereniging te
kunnen bestaan. Een amateurmuziekvereniging, zoals het orkest
is, heeft hiervoor voldoende
financiële middelen nodig.

Vrienden, familie en inwoners in
de omgeving van Ridderkerk
dragen bij aan het clubdoel door
een lot te kopen. Door de Grote
Clubactie is dit heel gemakkelijk
gemaakt met een handige
online tool. Via de website van
het orkest kunt u ook loten
kopen. Lotenkopers maken kans
op een van de mooie prijzen,
zoals de hoofdprijs van €
100.000,-. De loten worden
verkocht voor € 3,- per stuk. Van
elk verkocht lot gaat 80% (€
2,40) direct naar de clubkas. De
trekking van de Grote Clubactie
vindt plaats op 11 december
2019. Vanaf 12 december staat
de trekkings-uitslag op
www.clubactie.nl.

Agenda
2019 – 2020

Zaterdag 23 november
2019
Najaarsconcert met een
Frans programma
Locatie: Opstandingskerk
Ridderkerk Rijsoord
Aanvang: 20:00

Voorjaar 2020
Voorjaarsconcert

Locatie: nog nader te
bepalen
Aanvang: nog nader te
bepalen

Bestel loten via:
https://toolbox.
clubactie.nl/
buypage

Alvast bedankt
voor de bijdrage,
namens het
hele orkest!

Vacatures in het orkest

Van de bestuurstafel...
Hallo Vrienden van het RSO,
Mijn naam is Janneke Boonstra
en als nieuwe muzikant (fagot)
binnen het orkest, wil ik graag
helpen bij het reilen en zeilen
van de Vereniging Vrienden
van het RSO.
Het nieuwe seizoen 2019 –
2020 is voor het orkest alweer
goed van start gegaan.
Zoals U als eerste kunt lezen,
hebben wij onze nieuwe
dirigent benaderd om wat over
zichzelf te vertellen. Voor het
orkest betekende de komst een
hele verandering, maar ik kan u
wel vertellen, dat we al aardig
op elkaar ingespeeld raken en
fijne repetities hebben.
Bij ons eerste concert samen
kon u al kennismaken, maar bij
het aanstaande concert op 23
november a.s. kunt u zeker
merken, dat er iemand anders
op de bok staat. Tenminste, wij
hopen, dat u weer van de partij
bent en ons orkest komt
beluisteren. Voor, tijdens en na
het concert kunnen we nog wel
extra handen gebruiken: bij het
opbouwen van het podium
overdag , de kaartverkoop en
het opruimen en afbouwen
van het podium na afloop van
het concert. Geef U op via
vriend-rso@hetnet.nl

Daarnaast kunnen we zeker
ook weer nieuwe Vrienden
gebruiken, dus zegt het voort,
zodat we met z'n allen voor
mooie concerten kunnen
blijven gaan, nu en in de
toekomst!
Zo maak ik U ook attent op de
Grote Clubactie (zie verder in
dit blad), waarbij we door
loten te verkopen ook weer
wat extra inkomsten proberen
te genereren.
Om verschillende redenen
hebben een paar orkestleden
moeten besluiten te stoppen
bij het orkest, dus mocht u nog
mensen kennen, die ons
zouden willen versterken, dan
horen we dat graag van U.
Verder stellen zich een paar
nieuwe leden van het orkest,
die zich gelukkig al wel bij ons
hebben aangesloten, aan u
voor in deze editie.
Om ook de lege plaatsen van
ons blad te vullen, weet U vast
nog wel iemand, die in ruil
voor sponsoring, een
advertentie kan plaatsen.
Tot zover het stukje van de
voorzitter. Veel leesplezier en
we hopen u te zien op zaterdag
23 november aanstaande! !
Met muzikale groet namens
het bestuur, Janneke

Voor in de agenda

Is een molletje meer of minder
geen probleem?
Binnen het orkest zijn er op dit
moment verschillende plekken
vrij voor met name gevorderde
strijkers. Er is plaats bij:

1e violisten (concertmeestersplaats is bespreekbaar)
Altviolisten
Celli (ook de aanvoerdersplek is beschikbaar)

●
●
●

Wij bieden:

- Gezelligheid
- Muzikaal afwisselend programma
- Een leuke, diverse groep mensen

Bij ambitie en gebleken geschiktheid is er de mogelijkheid om
aanvoerder van de groep te worden. Mogelijk zijn er
conservatoriumstudenten die bij ons hun ervaring in leiding
geven willen vergroten. Gevorderde amateur-muzikanten zijn
natuurlijk ook welkom om deze ambitie te uiten.

Ken je iemand of heb je zelf interesse?

Nieuwe muzikanten zijn van harte welkom om een keer mee te
komen spelen op onze repetitie. Die vindt plaats op
zaterdagochtenden van 9:30 – 12:00 uur in het Gemini College
in Ridderkerk. Om niet voor verrassingen te komen te staan
graag vooraf mailen naar: info@ridderkerkssymfonieorkest.nl.
Voor meer informatie kun je terecht op:
www.ridderkerkssymfonieorkest.nl
of via social media: Het Ridderkerks Symfonieorkest is vindbaar
op Facebook en Twitter

Symfonie in D mineur - César Franck

Najaarsconcert
23 november 2019

Op zaterdag 23 november speelt het orkest
een najaarsconcert met als thema Franse
muziek. Op het programma staan de werken
Le Chausseur Maudit van César Franck,
Pavane van Gabriël Fauré, L‘ Arlesiennesuite
van Georges Bizet en Symfonie in D mineur
van César Franck. Aanvang van het concert
is 20:00 uur en de locatie is de
Gereformeerde Opstandingskerk,
Rijksstraatweg Ridderkerk Rijsoord. Vooraf is
er een introductie op het programma.
Uiteraard ontvangt u als Vriend van het
orkest toegangskaarten met korting en een
gegarandeerde plek in het 'Vriendenvak'
vooraan in het publiek.
Aanvang concert: 20:00 uur
Locatie: de Gereformeerde Opstandingskerk,
Rijksstraatweg 95, Ridderkerk Rijsoord

César Franck is een BelgischFranse componist, die het
grootste deel van zijn leven
in Parijs doorbracht. Al jong
studeerde hij af als organist
aan het Conservatorium van
Luik. Hieruit bleek niet
alleen zijn muzikaal talent,
maar ook de tirannieke
ambitie van zijn vader. Die
organiseerde meteen een
concertreis en liet hem
composities maken en
overal voorspelen.

In hetzelfde jaar verhuisde
het gezin naar Parijs,
omdat vader Franck van
mening was dat België in
muzikaal opzicht te klein
geworden was voor zijn
zoon. In 1848 trouwt
César en breekt met zijn
vader, die voor hem een
grandioze carrière als
pianovirtuoos had
uitgestippeld. Om zijn
gezin te kunnen
onderhouden geeft César
Franck privé-lessen aan de
‘burgerjuffers' van de
Franse hoofdstad. Hij
wordt organist van de
nieuwe église SainteClotilde en later wordt hij
aangesteld als docent
orgel aan het
Conservatoire de Paris.

Het RSO speelt op 23
november de enige
symfonie van César Franck.
Toen hij in 1886 met dit
werk begon, waren er
weinig goede Franse
voorbeelden. Wel waren er
de symfonische gedichten
van Liszt waarin een vaste
structuur is gecombineerd
met een interessante
omzetting van thema's. Zo
heeft ook dit werk een
cyclische vorm, waarin de
muziek uit het ene deel
later in een ander
terugkeert, om zo voor
eenheid en samenhang te
zorgen. Franck schreef zijn
symfonie deels als een
klankkathedraal en
orkestreerde vanuit de
orgelregisters.

Terugblik ensembleconcert
13 juli 2019
Op zaterdag 13 juli was
het een bijzondere dag
voor het orkest. In plaats
zoals gebruikelijk van
samen te spelen in het
symfonieorkest stonden
er deze dag ensembles op
het programma.
Orkestleden waren vrij
om zelf ensembles te
vormen en muziekwerken
naar eigen keus uit te
kiezen. Tijdens deze
repetitiedag werden de
ensembles begeleid door
muziekdocenten van de
Muziekschool Ridderkerk.
Na een enerverende,
repetitieochtend en
-middag werden de
resultaten van de dag

getoond aan het ruim
aanwezige publiek
tijdens een voor
Vrienden gratis
toegankelijk concert.
Voor de orkestleden was
dit een mooie kans om
eens op een andere
manier van zich te laten
horen, of andersoortige
muziek te spelen. Ook
voor het publiek was het
interessant om de
orkestleden in een
andere samenstelling te
horen en na afloop op
een laagdrempelige
manier in contact te
komen met de
muzikanten uit het
orkest.

Even voorstellen ...

Sinds mei van dit jaar
ben ik eindelijk de
drempel van het RSO
overgestapt. Al jaren
had ik het plan, een
collega speelde in het
orkest . Ik had het
echter druk met mijn
opleiding tot specialist
ouderen-geneeskunde,
welke ik inmiddels heb
afgerond. Ook speelde
ik al in een strijkersensemble. Allemaal
redenen om het uit te
stellen, maar in mei was
het zover. Samen met
Sam ben ik gestart bij de
tweede violen en dat is
best pittig, maar het
overgrote deel van de
partijen kan ik aardig
bijhouden. Het is leuk
om samen te spelen. De
groep is leuk, gevarieerd
en ik voel mij welkom. Ik
speel al viool vanaf mijn
10e. Ik ben begonnen
op de muziekschool van
Ridderkerk bij juffrouw
Holsheimer. Heb ook
een aantal jaren in het
RJSO gespeeld en bij
Erasmusica. In '93 ben ik
gestopt, want er kwam
een kleintje en daarna
kwamen er nog vier. In
2006 begon mijn oudste
zoon met saxofoonles
en heb ik na 13 jaar de
viool weer uit de kist
gehaald en ben ik weer
begonnen met vioolles.
Ik kom nog iedere les en
orkest-repetitie een
stukje verder. Ik ben blij
dat ik muziek kan
maken. Het inspireert
en samen spelen vind ik
geweldig.
Tot ziens bij het RSO
Engelien Leentvaar

Hoi allemaal! Ik speel sinds
Tijdens/na de
april bij het RSO bij de
middelbare school heb ik
tweede violen. In het
hoofdvak cello
dagelijks leven studeer ik
gestudeerd aan het
Medische Hulpverlening in
Koninklijk
Rotterdam met acute zorg
Conservatorium. Mijn
(ambulance/spoedeisende
grootste passie was
hulp) als specialisatie. In
orkestspel en ik heb dan
mijn vrije tijd spreek ik graag ook in menig (studenten)
af met vrienden om uit eten orkest gespeeld, vaak als
te gaan, om te gamen of om aanvoerder. Na mijn
muziek te maken. Naast
afstuderen bleken de
viool speel ik ook een beetje banen in de
piano, vooral voor de kerk.
orkestwereld niet
Verder heb ik twee gitaren
bepaald voor het
en een ukelele die het
oprapen te liggen,
daglicht helaas niet vaak
waardoor ik iets geheel
meer zien. Vier jaar geleden anders ben gaan doen,
ben ik begonnen met
nl. accountancy. Heb
vioollessen in Rotterdam.
naast de studie
Het was niet mijn plan om
accountancy dan ook
bij een orkest te gaan
jaren als (assistent)
spelen, maar op stage
Register Accountant
ontmoette ik Lukas die mij
gewerkt. Ik miste het
introduceerde bij het orkest. orkestspel echter wel en
Het duurde wel even
dankzij Jean-Pierre ben
voordat ik daadwerkelijk
ik nu bij het RSO terecht
een keer mee durfde komen gekomen. Ik ben geen
spelen, omdat ik nog erg
vast lid, maar blijf vaste
onzeker was (/ben) over
invaller. Ik heb er
mijn spel. De eerste keer
buitengewoon veel
vond ik behoorlijk
plezier in om weer in een
spannend, maar ook een
orkest te spelen en hoop
bijzonder leuke ervaring. De dit dan ook nog jaren te
leden van het orkest waren blijven doen!
super aardig en gastvrij Janneke van Vliet
net een soort familie.
Daarnaast leer ik
Dikke en Zakelijke Vrienden
ontzettend veel van het
spelen in orkestvorm en
geeft dit weer extra
motivatie om viool te
spelen. In mei heb ik
meegespeeld met het
voorjaarsconcert, wat
overigens mijn eerste
concert ooit was.
Ondanks alle spanning
heb ik hier enorm van
genoten en kijk ik uit
naar het volgende
concert!
Samantha Cheng
Uw logo hier? Mail naar
(zeg maar Sam)
vriend-rso@hetnet.nl

Vrienden zijn onmisbaar!

De Vereniging Vrienden

De Vrienden zijn
muziekliefhebbers die het
belangrijk vinden dat in Ridderkerk
nu én in de toekomst een groot
publiek kan blijven genieten van
prachtige muzikale ervaringen in
de klassieke, symfonische sfeer.
De enthousiaste Vriendenkring van
meer dan 90 Vrienden, Dikke
Vrienden en Zakelijke Vrienden
draagt hieraan haar steentje bij.

De leden van de Vereniging
Vrienden denken en beslissen
mee over de doelen en plannen
ter ondersteuning van het
orkest. De doelen van onze
vereniging zijn:
●
het orkest ondersteunen in
de ontwikkeling van
muzikale prestaties
●
instrumenten in bruikleen
verstrekken
●
financiële ondersteuning bij
het organiseren van
activiteiten
De Vrienden zijn altijd als eerste
op de hoogte van de
concertagenda van het RSO en
krijgen achtergrondinformatie
over het orkest en de muziek.
Enkele malen per jaar verschijnt
‘De Polyfoon’, een eigentijds en
reeds lang bestaand
verenigingsblad.

Ook Vriend worden?
Nieuwe Vrienden zijn van harte
welkom. Er zijn verschillende
manieren om het orkest te
steunen. Een Vriend bent u
wanneer u jaarlijks het bedrag
van minimaal € 25,- aan de
vereniging wilt overmaken
En Dikke Vriend wordt u door
een jaarlijkse minimumbijdrage
van € 140,00.

Helpende hand
Ook als u niet in financiële zin
bijdraagt, kunt u toch het
orkest steunen, we zijn
namelijk altijd op zoek naar
Vrienden die helpen met
praktische zaken rondom de
concerten, de communicatie of
in bestuurszaken. We komen
graag met mogelijk nieuwe
Vrienden in contact via vriendrso@hetnet.nl

Speciaal sponsorschap
Voor Dikke Vrienden of
Zakelijke Vrienden valt er ook
te denken aan sponsoring met
een specifieke bestemming,
bijvoorbeeld voor aanschaf van
een nieuw muziekwerk of
instrument. Het bestuur is
altijd bereid u meer informatie
te verstrekken.
Aanmelden kan via het
mailadres vriendrso@hetnet.nl of de website:
www.ridderkerkssymfonieorkes
t.nl/vrienden/

Terugblik Opening Cultureel seizoen 28 september 2019
Het orkest heeft zich op
zaterdag 28 september
2019 gepresenteerd op de
Opening van het Culturele
Seizoen in Ridderkerk. Het
orkest heeft een kort
concert gegeven in de
Hofzaal en het
Wendrichkwartet,
bestaande uit leden van
het orkest, heeft
tweemaal opgetreden in
de hal. Hier waren ook
veel andere aanbieders
van cultuur op een
informatiemarkt
verzameld. Zowel het
orkest als de vereniging
Vrienden hebben hier aan
promotie gedaan.
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