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Van de bestuurstafel...
Beste vrienden van het RSO,

Zelfs met onderlinge afstanden
van 1,5 meter voelt het goed om
Nu we vanaf januari 2022 weer
weer samen muziek te maken en
wekelijks als orkest met elkaar
elkaar weer te treffen. Vanuit het
hebben kunnen repeteren en de orkest zijn nieuwe plannen voor
vooruitzichten positiever zijn wat de toekomst in de maak. Het
betreft de cultuursector, willen wij orkestbestuur heeft inmiddels een
u eerst nog graag een gezond en nieuwe voorzitter, Engelien stelt
muzikaal jaar toewensen.
zich verderop in deze PolyFlits aan
u voor.
Het geeft ons hoop, dat het
Ook nadert het orkest haar 40orkestbestuur, samen met de
jarig jubileum, waar wij niet aan
dirigent, een weekend heeft
voorbij willen gaan. Mocht u
aangewezen, waarin we onze
ideeën hebben om vorm te geven
ingestudeerde muziek eindelijk
aan het jubileum
aan ons publiek kunnen laten
(leuke verhalen
horen tijdens twee voorjaarsvan vroeger, een
concerten.
activiteit waar
we muzikaal aan
Dat zal zijn in het weekend van 9 kunnen
en 10 april 2022, waarbij er
bijdragen of wat dan ook), wilt u
gekozen is voor middagconcerten. dat ons dat laten weten, zodat we
Wilt u ook graag het orkest weer samen met de jubileumcommissie
horen en zien optreden, houd dan voor een aantal feestelijke
de website, flyers/affiches in de
evenementen kunnen zorgen. Uw
gaten en hou deze middag(en)
bijdrage (in welke vorm dan ook) is
alvast vrij in uw agenda.
zeer gewenst.

De huidige repetities zijn niet meer
in het Gemini-schoolgebouw, waar
ons huurcontract niet werd
verlengd, maar tijdelijk in de
Hofzaal in het Stadhuis. Het zou
fijn zijn een andere repetitieruimte
te vinden, die minder kostbaar is,
dus mocht iemand van u een
ruimte weten (liefst met
opslagruimte voor de lessenaars,
pauken en podiumdelen), dan
houden we ons zeer aanbevolen.
We hopen, dat u, na bijna twee
Corona jaren, weer
net zo enthousiast
wordt als de
muzikanten van het
orkest en dat we
elkaar binnenkort
weer in het "echie" kunnen
ontmoeten.

Het orkest bestaat
dit jaar 40 jaar!

Even voorstellen…
Kun je iets
over jezelf
vertellen?
Mijn naam is
Engelien
Leentvaar,
ik ben getrouwd met Kees en
samen hebben we vijf kinderen
naar volwassenheid geprobeerd te
brengen. De jongste woont nog
thuis.

Wat is jouw rol binnen het orkest?
Vanaf september 2021 heb ik van
Jacomine Braun het stokje
overgenomen als voorzitter van
het bestuur van het Ridderkerks
Symfonie Orkest.
Met veel plezier speel ik zelf mee
bij de tweede violen en hoop dat
nog een aantal jaren te mogen
blijven doen.

Zaterdag 9 april 2022
Voorjaarsconcert
Aanvang 14:30 uur
Opstandingskerk of de
Levensbron,
Ridderkerk
Zondag 10 april 2022
Voorjaarsconcert
Aanvang 14:30 uur
St. Martinuskerk,
Ankeveen
Programma:
Schubert – Onvoltooide
Symfonie;
Mendelssohn – ouverture
de Hebriden
Bruch – eerste vioolconcert
Solist: violiste Babette van
den Berg.
Prokofiev – de ouverture op
Joodse thema’s.

VRIENDelijke groet van:

Janneke Boonstra

Voorzitter Vereniging Vrienden RSO

Van de bok…

Momenteel zit ik thuis in
quarantaine door een Coronabesmetting. Verkouden en een
paar dagen niet lekker, maar
inmiddels gaat het weer goed.
Twee jaar geleden alweer schreef
ik over de eerste repetitie met
onze soliste Babetet van den Berg.
Wie had toen ooit gedacht dat we
nu 2 jaar later het concert pas echt
gaan geven.
Wat zijn de plannen van het
Mede daarom heb ik des te meer
Wat zijn jouw dagelijkse
orkestbestuur voor dit jaar?
zin in onze concerten in april, in
bezigheden?
Het orkest wil in de huidige
Ridderkerk en Ankeveen.
Ik werk bij zorginstelling
samenstelling graag meer strijkers We hebben helaas weinig kunnen
Leliezorggroep als specialist
en koperblazers aantrekken en als repeteren samen, maar de keren
ouderengeneeskunde. Naast
bestuur willen we dit ook graag
dat we nu samen spelen genieten
vioolspelen lees ik veel en graag, helpen realiseren.
we van het samen muziek maken.
ontmoet ik graag mensen en
Eén van de speerpunten van het
Stapje voor stapje gaan we
wandel ik regelmatig alleen of met bestuur is dus om nieuwe leden
vooruit.
een wandelmaatje in Rotterdam aan te trekken zodat ons orkest
Met een jubileum voor de deur
en omstreken.
ook voor de toekomstbestendig is. wordt iedereen weer actiever en
In de zomermaanden ben ik vaak Daarnaast hebben we dit jaar een gaan we met nieuw enthousiasme
te vinden bij ons strandhuisje in
jubileumjaar! We bestaan als
aan de toekomst van het orkest
Hoek van Holland.
orkest dit jaar 40 jaar, waar we
werken.
natuurlijk met plezier aandacht
Vanaf wanneer speel je in het
aan willen en zullen geven.
orkest?
Getogen in Ridderkerk en op mijn Ik hoop u allen te ontmoeten op
tiende begonnen met vioolles bij ons eerstvolgende concert.
juffrouw Holsheimer heb ik pas,
hoewel regelmatig gevraagd, in
Vriendelijke groet,
2019 de weg naar het orkest
Engelien Leentvaar
gevonden.
Voorzitter RSO

We gaan voor meer nieuwe
leden, een nieuwe
repetitielocatie en heel
belangrijk: een nieuwe
concertmeester. Patricia
Kalkman gaat ons na vele
jaren helaas verlaten, wij zijn
haar dankbaar voor alle jaren
dat ze zich heeft ingezet voor
ons orkest.
Met het huidige
enthousiasme van het bestuur
en de leden heb ik er veel
vertrouwen in dat we er
samen een hele goeie tijd van
gaan maken.
Graag tot bij onze concerten
op 9 en 10 april!
Muzikale groet,

Jean-Piërre Gabriël
Dirigent RSO
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