
 
 
 
 
 

 
24 oktober 2007

FASO-Nieuwsbrief - 2007 nummer 2 

Beste lezer, 

  

Hierbij ontvangt u al weer de tweede FASO-Nieuwsbrief. Op de eerste nieuwsbrief hebben we vele positieve reacties mogen ontvangen, waarvoor onze dank! 

Op dit moment hebben we ruim 750 abonnees, waaronder 70 nieuwe aanmeldingen sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief. Door de nieuwsbrief door te 

sturen aan anderen kunt u ons helpen om het bereik nog verder uit te breiden. We willen graag muziekliefhebbers, en in het bijzonder alle leden van de FASO-

lidorkesten, bereiken. Belangstellenden kunnen zich natuurlijk ook zelf voor volgende nieuwsbrieven aanmelden. 

Uit enkele reacties op de eerste nieuwsbrief maakten we op, dat sommige lezers de nieuwsbrief graag willen kunnen printen. Dat kan: de nieuwsbrief is in pdf-formaat 

beschikbaar. Verder kunt u vanaf nu vorige edities van de nieuwsbrief lezen in het nieuwsarchief. 

  

We wensen u veel leesplezier toe! 

  

Redactie FASO-Nieuwsbrief 

 

    

 

Vergeten Nederlandse componiste weer uitgevoerd 

Leiderdorps Kamerorkest speelt Anna Cramer 

Het Leiderdorps Kamerorkest (LKO) o.l.v. Stephan Pas en sopraan Nathalie Mees brengen de uitzonderlijke 

maar helaas vergeten Nederlandse componiste Anna Cramer weer op de planken. Jeppe Moulijn maakte een 

orkestratie van haar Sechs Lieder Opus 4 uit 1910. Een werk dat zeker niet als curieus tussendoortje gespeeld 

hoort te worden, maar een volwaardige plaats verdient naast de Vierde Symfonie van Gustav Mahler. De 

muziek van Anna Cramer werd door Willem Noske omschreven als ‘brutaler dan Strauss en de vroege 

Schönberg’. Het LKO speelt de wereldpremière van de Sechs Lieder, samen met de Mahler-symfonie, in 

oktober en november in Den Haag, Utrecht, Amersfoort en Steenwijk. Lees verder op de website van het LKO. 

    

 

Classic Express: ’s werelds eerste rijdende concertzaal 

Jonge toptalenten geven concerten voor scholieren 

De Classic Express is een enorme vrachtwagen die met een hydraulisch mechanisme wordt omgetoverd in een 

concertzaal van 14 bij 7 meter. Vanaf dit najaar parkeert deze eerste rijdende concertzaal ter wereld bij 

Nederlandse basisscholen. Winnaars van het Prinses Christina Concours, jonge toptalenten uit het hele land, 

geven op het podium concerten voor scholieren. 

 

Doel van de Classic Express is het Nederlandse muziekleven een impuls te geven. Het concertpubliek vergrijst 

en op basisscholen wordt steeds minder gezongen. Met de concerten in de Classic Express laat het Prinses 
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Christina Concours scholieren van 6 tot 10 jaar op een spannende manier kennismaken met klassieke muziek. 

Bij de laagdrempelige concerten van ongeveer drie kwartier hoeven de scholieren niet alleen te luisteren, maar 

kunnen ze ook vragen stellen aan de musici en zelf muziek maken. Lees verder op de website van Classic 

Express. 

    

 

Kinder- en jeugdorkestenfestival in Noorwegen 

Meld uw orkest aan! 

‘De Unges Orkesterforbund’ (de Noorse Orkestenbond) nodigt kinder- en jeugdorkesten uit voor een festival in 

Sandnes. Het festival duurt van 20 tot en met 24 juni 2008. Het programma omvat voorspelen door orkesten, 

het gezamenlijk instuderen van een speciaal gecomponeerd werk, maar ook spelen in de straten en verder 

bezoek aan de omgeving of het zwembad. 

 

De deelnemers worden gehuisvest in scholen. Voor dirigenten wordt er een forum georganiseerd en worden 

hotelkamers geregeld. Meer informatie is verkrijgbaar via de FASO-secretaris: secretaris@fasobib.nl of 050-309 

49 79.  

    

 

FASO-werkgroep Gelderland 

Projectorkest ‘Orchestra Columna’ 

Orchestra Columna is een activiteit van de Werkgroep Gelderland. Het is een projectorkest dat 

koorbegeleidingen verzorgt. Het orkest kan altijd nog strijkers van een goed niveau gebruiken. Zij moeten een 

werk in weinig repetities kunnen instuderen en onder verschillende dirigenten willen spelen. Strijkers die dit 

kunnen en willen zijn van harte welkom! Wilt u het orkest eerst horen dan is de eerstkomende gelegenheid op 

zondag 25 november in Ede, alwaar het koor Vocalise (foto) begeleid wordt bij werken van Nederlandse 

componisten. Zie de website van Vocalise. 

    

 

FASO-werkgroep Brabant gestopt 

FASO-voorzitter bedankt de werkgroepleden 

Door omstandigheden is de FASO-werkgroep Brabant helaas gestopt met haar werkzaamheden. FASO-

voorzitter Han van Schanke (foto) wil ook via deze nieuwsbrief de werkgroepleden bedanken voor hun werk 

voor de FASO. 

 

“Het vele werk dat verzet werd door de mensen die betrokken waren bij deze werkgroep en de deskundigheid 

die deze groep opgebouwd heeft, waren voor de FASO van groot belang. Werkgroep bedankt en het ga u 

goed!”, aldus Van Schanke. 
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FASO-studieweekend 2008 

De stand van zaken 

Ondersteund door de vele positieve reacties op de vraag of spelers zouden willen deelnemen aan een FASO-

studieweekend in 2008, zijn de vier initiatiefnemers met een concept-begroting naar het FASO-bestuur getogen. 

Resultaat daarvan is dat het bestuur het organiseren van het studieweekend toejuicht en daar � 3000,- voor ter 

beschikking stelt. Om het weekend voor de deelnemers betaalbaar te houden, moet uit sponsorgelden en 

subsidies nog een bedrag van ca. � 6500,- geworven worden. De komende weken zullen de vier organiserende 

dames zich daar op storten.  

    

 
  

Muziek voor blazersensembles 

Bericht van de FASO-bibliothecaris 

Het bestuur van de FASO heeft, tot veel genoegen van de bibliothecaris, besloten dat de bibliotheekcollectie 

mag worden uitgebreid met muziek voor grotere blazersensembles (acht of meer blazers). Vanuit de orkesten is 

al meerdere malen een aanvraag ingediend voor deze categorie bladmuziek. Een overzicht van de werken die 

de FASO-bibliotheek inmiddels bezit, is te vinden in de blazerscatalogus. 

 

De bibliothecaris van uw orkest kan bij de FASO-bibliothecaris een verzoek indienen tot aanschaf van een werk 

voor grotere blazersensembles. Bovendien kunt u in overleg gebruik maken van de collectie van het FASO-

blazersensemble. 

    

 

FASO Fluitensemble stelt zich voor 

Nieuw op de website 

Op de FASO-website kunt u nu ook informatie vinden over het FASO Fluitensemble (FLENS). Bent u een 

gevorderde fluitist en wilt u kennismaken met FLENS? Kom dan een keer vrijblijvend meespelen. 

 

Zie voor meer informatie de webpagina van FLENS of neem contact op met Marrie Isarin: 

m.isarin@hotmail.com . 

    

 

Nieuwsdiensten op de FASO-website 

Nieuws halen en brengen 

In de vorige FASO Nieuwsbrief informeerden wij u over de FASO-concertagenda, waarop uw orkest concerten 

kan plaatsen. Op de FASO-website zijn nog veel meer actualiteiten te vinden. De FASO-website maakt 

daarvoor gebruik van bijvoorbeeld de nieuwsdienst van Kunstfactor Muziek (het vroegere Unisono). Verder kunt 

u bijvoorbeeld recente uitzendingen van het Nederlands Concertpodium (Wereldomroep) en van het 

radioprogramma Diskotabel beluisteren. Maar u kunt ook zelf nieuws op het prikbord van de FASO-website 

plaatsen. 

 

Alle nieuwsonderdelen staan onder het menuonderdeel ‘Nieuws’ van de FASO-website. Mocht u vragen hebben 

over de nieuwsdiensten, neem dan contact op met de webmaster: webmaster@fasobib.nl. 
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Kopij FASO-Nieuwsbrief 

Lever uw bijdrage! 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u vóór 1 december as. sturen naar redactie@fasobib.nl . 

© 2007 FASO
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