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Beste lezer, 
 
De FASO staat de komende maanden voor belangrijke beslissingen over haar toekomst. Meer dan 250 
orkesten (met totaal ca. 9000 orkestleden) maken voor hun bladmuziek gebruik van de FASO-bibliotheek Maar 
wat gebeurt er met de bibliotheek nu de huidige bibliothecaris haar werkzaamheden neerlegt? Het FASO-
bestuur onderzoekt een aantal toekomstscenario’s en presenteert die op de ledenvergadering van 1 december 
as. Nieuwe kansen voor de FASO om zich verder te ontwikkelen, maar misschien ook wel bedreigingen. Uw 
betrokkenheid bij de besluitvorming is van groot belang. Het FASO-bestuur roept de lidorkesten op om bij de 
Algemene Ledenvergadering van 1 december aanwezig te zijn en mee te beslissen. Uw stem is van groot 
belang voor de FASO maar vooral ook voor uw eigen orkest! 
 
In deze nieuwsbrief vindt u weer diverse aankondigingen van evenementen die u eigenlijk niet mag missen! 
We hopen u met deze nieuwsbrief weer wat muzikale inspiratie te geven en wensen u veel leesplezier toe!  
 
Redactie FASO-Nieuwsbrief 
(Piet Boekhoudt, Jet Katgert en Wil Senden) 
 
P.S. Leest u de nieuwsbrief liever op papier, dan kunt u de nieuwsbrief in pdf-formaat printen. Verder kunt u 
vorige edities van de nieuwsbrief lezen in het nieuwsarchief. 
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FASO Algemene Ledenvergadering 

Zaterdag 1 december as. 

Van het FASO-bestuur ontving de redactie de volgende aankondiging: 

Op 1 december 2012 zal een FASO Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Er 
is een aantal belangrijke onderwerpen waarover besloten moet worden. Wij willen 
daarom alle FASO-lidorkesten van harte uitnodigen om op deze vergadering 
aanwezig te zijn en mee te besluiten. Uiteraard zijn alle vrijwilligers, ereleden en 
oud-bestuurders ook van harte welkom om mee te denken over de onderwerpen.  

Belangrijke onderwerpen zullen zijn: 

 Statutenwijziging 
 De toekomst van de FASO 
 Begroting 2013 
 Benoeming nieuw bestuurslid i.v.m. vertrek Cora Kruissink 
 Actuele ontwikkelingen zoals richtlijnen strijkers 

Uitnodiging en agenda volgen via de mail. 

1 december is wellicht geen aantrekkelijke vergaderdatum, maar de statuten van 
de FASO moeten voor eind 2012 gewijzigd worden. Vanwege de termijnen die 
nodig zijn voor het voorbereiden van de statutenwijziging kan de vergadering niet 
eerder plaatsvinden. De voorstellen krijgt u uiteraard tijdig toegestuurd.  

Verder zijn ook de verschillende vacatures, de toekomstscenario’s voor de FASO 
en begroting voor 2013 buitengewoon belangrijke onderwerpen om te bespreken. 

Namens het FASO bestuur, 
 
Nelleke Geusebroek, secretaris FASO

 ♫

 

Wie wij zijn? 

Het Orkest Amsterdam 
 
Dit keer in onze rubriek ‘Wie wij zijn?’ een wat ongewone, maar zeer 
eigentijdse bijdrage. Het Orkest Amsterdam stelt zich namelijk op 
YouTube aan de buitenwereld voor met een mooie promotiefilm. Klik hier 
voor het filmpje, dat in HD-kwaliteit is opgenomen. 
 
Het Orkest Amsterdam wordt beschouwd als één van de vooraanstaande 
amateursymfonieorkesten in de Randstad. Onder de gedreven leiding van 
chef-dirigent Gustavo Gimeno brengt het Orkest drie keer per jaar een 
verrassend programma ten gehore, in de Beurs van Berlage, het 
Muziekgebouw aan ’t IJ of in Het Concertgebouw te Amsterdam.  

 ♫
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Kamermuziekavond Utrechtsch StudentenConcert 

Zaterdag 20 oktober as. in Utrecht 
 
De inwoners van Utrecht zullen op zaterdag 20 oktober worden 
getrakteerd op een avond gratis kamermuziek van kwaliteit. Dit vindt 
plaats tijdens de vierde openbare kamermuziekavond van het Utrechtsch 
StudentenConcert (USConcert), die om 20:00 in zaal 2.07 van het 
Parnassos Cultuurcentrum in Utrecht (Kruisstraat 201). De muzikanten 
van hét studentensymfonieorkest van Utrecht zullen deze avond 
demonstreren dat zij ook in kleinere ensembles in staat zijn de mooiste 
klassieke kamermuziekwerken op gevoelige doch energieke wijze uit te 
voeren. 
 
De kamermuziekavond is het resultaat van een dag van intensieve 
masterclasses gegeven door Bas Pollard, docent kamermuziek aan het 
Conservatorium van Amsterdam en vaste dirigent van het USConcert. 
Gedurende de dag zal hij de muzikanten deskundig tot het muzikale 
uiterste drijven, waarna zij ‘s avonds vol trots de resultaten van de dag aan 
het publiek ten gehore zullen brengen. 
 
Zie voor meer informatie: www.usconcert.nl 

 ♫

 

Klassiek Open Podium Festival in Arnhem 

Kamermuziek op 27 oktober in Musis Sacrum 
 
 
Va De Stichting Vrienden van Kamermuziek Arnhem organiseert op 27 
oktober 2012 in Musis Sacrum in samenwerking met Het Gelders Orkest, 
ArtEZ, Musis Sacrum Schouwburg Arnhem en Huismuziek het KOP 
Festival. Op dit nieuwe festival wordt in allerlei samenstellingen door 
amateurs kamermuziek gespeeld. Beginners en zeer gevorderden, jong 
en oud, veel enthousiaste musici hebben zich aangemeld. Waar het om 
gaat is het plezier in het maken van muziek, het samenspelen en elkaar 
ontmoeten. 
 
Ook voor publiek is dit festival zeer aantrekkelijk, want alle 
programmaonderdelen zijn gratis toegankelijk. Je kunt binnenlopen als je 
zin hebt. Spontaan komen luisteren naar het concours, een masterclass 
bijwonen of het resultaat van de “blind-date” sessies horen, waar mensen 
elkaar voor het eerst ontmoeten en gaan samenspelen. Vanaf de 
feestelijke opening om 09.15 uur door Het Gelders Strijkkwintet tot en met 
de prijsuitreiking van het concours om 17.00 uur zullen alle zalen van 
Musis Sacrum gevuld zijn met muziek. In café Mahler blijft het ook niet 
rustig. Daar bieden een salonorkest en diverse musici zowel publiek als 
deelnemers de gelegenheid om te ontspannen. 
 
Zoals al eerder opgemerkt, is “ontmoeten en het hebben van plezier in 
kamermuziek” kernthema van dit festival. Of je er bent als toehoorder, 
toevallige passant, professionele coach, deelnemende amateur, of fan, 
iedereen is welkom. Op deze wijze hoopt de organisatie ook mensen die 
nog niet zo thuis zijn in de wereld van de amateurkamermuziek wegwijs en 
enthousiast te maken. 
 
Het festival biedt ook een leuke gelegenheid om kinderen die een 
instrument willen gaan bespelen met de verschillende instrumenten kennis 
te laten maken en hun het plezier in samen musiceren te tonen. 
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Graag nodigen wij je als lezer van dit artikel uit om 27 oktober a.s. bij het 
KOP Festival in Arnhem aanwezig te zijn.  
Nadere informatie is te vinden via www.kopfestival.nl. 

 ♫

 

Richtlijnen educatie strijkers 

Presentatie op zondag 11 november in Amstelveen 
 
Op zondag 11 november presenteren Kunstfactor en de FASO nieuwe 
inhoudelijke richtlijnen voor de educatie van bespelers van 
strijkinstrumenten. Docenten van strijkinstrumenten, hoofden en directies 
van kunstencentra en kaderleden zijn van harte welkom in de Muziek- en 
Dansschool Amstelveen. 
 
Tijdens de presentatie worden tevens workshops gegeven over 
praktijkvoorbeelden en de implementatie van de richtlijnen in de opleiding 
van leerlingen op strijkinstrumenten. 
 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Inschrijven kan nog tot en met 
31 oktober, via het online aanmeldformulier. 
 
Kunstfactor is ontwikkelaar van inhoudelijke educatieve richtlijnen op het 
gebied van kunstbeoefening. Deze inhoudelijke richtlijnen beschrijven de 
hoofdlijnen van de opleiding. Op grond daarvan maken uitvoerende 
organisaties - zoals centra voor de kunsten, muziekscholen of 
privédocenten – zelf een opleidingswerkplan. 
 
Lees verder …  

 ♫

 

Frysk Muzyk Argyf 

Gedigitaliseerde partituren van Fryske componisten 
 
Op vrijdagavond 2 november wordt in de Doopsgezinde Kerk te 
Leeuwarden een concert gegeven met muziek van Fryske 
componisten. Tijdens dit concert wordt de website van het Frysk Muzyk 
Argyf officieel gepresenteerd door cultuurgedeputeerde Jannewietske de 
Vries. 
 
In het Frysk Muzyk Argyf vindt u alles wat betrekking heeft op 
componisten en componeren in Fryslân. In de catalogus bevindt zich een 
groeiend aantal gedigitaliseerde partituren van componisten uit de 
provincie. 
 
Zie voor meer informatie de website van het Frysk Muzyk Argyf. 

 ♫
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FASO-concertagenda 

Aankondigingen op de FASO-website 
 

De redactie ontvangt regelmatig concertaankondigingen van orkesten. 
Gewone, maar vaak ook heel bijzondere concerten. Aankondigingen van 
deze concerten kunt u plaatsen op de FASO-website in de FASO-
concertagenda. FASO-orkesten kunnen, door gebruik te maken van hun 
FASO-inloggegevens, gemakkelijk hun eigen concerten aan de 
concertagenda toevoegen. Maak daar gebruik van: de concertagenda kan 
ook andere orkesten stimuleren tot het samenstellen van uitdagende 
programma’s! 
 
Zo kunt u er bijvoorbeeld aankondigingen vinden van de volgende 
bijzondere concerten: 
 Arnhem Sinfonietta – Een concert met de 17-jarige celliste Jobine 

Siekman. Op het programma staan Kol Nidrei van Max Bruch, de 
Siegfried Idyll van Richard Wagner en de Unvollendete van Franz 
Schubert. 
28 oktober, Arnhem (Elden) – Lucaskerk – aanvang:15:00u. 

 ArkA Symfonie Orkest – Allerzielenconcert met op het programma R. 
Strauss, Suite voor 13 blazers, G. Mahler, Adagietto uit Symfonie nr. 5 
/ G.Mahler en Lieder eines fahrenden Gesellen (solist Mirjam Schreur, 
mezzosopraan) en S. Rachmaninov, Toteninsel. 
2 november, Maastricht, St. Janskerk, Vrijthof – aanvang: 20:15u. 

 Strijkorkest de Haagse Beek – n deze herfstserie staan op het 
programma: Mozart - Adagio en fuga KV546; Vivaldi - Concert voor 2 
celli en orkest in g; Respighi - Antiche danze ed arie suite nr. 3; 
Tsjaikofsky - Serenade in C opus 48. Dirigent is Yiorgo Moutsiaras, 
solisten zijn Lotte Beukman en Thomas Guirten 
3 november, Delft, Oud-Katholieke Kerk, Bagijnhof 21 – aanvang: 
20:15u. 
9 november, Den Haag, Dakota-Theater – aanvang: 20:15u. 
11 november, Den Haag, Noorderkerk – aanvang: 15:30u. 

 ♫
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FASO-Nieuwsbrief – 2012 nummer 6 

6 
 

(advertentie) 
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QR-code 

www.fasobib.nl 

Kopij FASO-Nieuwsbrief 

Lever uw bijdrage! 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u uiterlijk 24 november 2012 
sturen naar:  

De deadlines en verschijningsdata van de FASO-Nieuwsbrief voor de 
komende maanden zijn weergegeven in onderstaande tabel: 

 
 ♫
 
 


