
FASO Nieuwsbrief 2020-1

1 februari 2020
  
Beste lezer,
 
Bij dezen ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van 2020, met nieuws en verheugende feiten. Wij
hopen dat het jaar 2020 op muzikaal gebied net zo enerverend zal verlopen als het jaar 2019, met
veel samenwerking tussen de diverse kunst- en muziekdisciplines, want daar is grote vraag naar,
zorgt voor een gemêleerd publiek en het verbreedt bovendien onze muzikale horizon. Het FASO-
Fluitensemble (FLENS) is dit jaar 60 jaar jong en Arnhem Sinfoniëtta viert het 75-jarig jubileum.
Een bijzonder aspect is dat 2020 tot ‘Beethoven jaar’ is uitgeroepen. De eerste concerten met
muziek van deze unieke componist hebben al plaats gevonden en er zullen er zeker nog vele
volgen. Maar hopelijk vergeten we Beethovens tijdgenoten niet, want er is naast de muziek van de
Grote Maestro nog veel te genieten van andere componisten. Arnhem Sinfoniëtta geeft hierbij een
goed voorbeeld. Zij hebben de Symfonie in C van Friedrich Witt geprogrammeerd, waarvan ooit is
gedacht dat dit een vroeg werk van Beethoven was; het stuk staat daarom wel bekend als de
'Nulde van Beethoven'.
In deze Nieuwsbrief verder veel nieuws over aanstaande projecten met onder meer een orkest-
scratch in Leiden, de Brabantse Strijkersdagen en de Zomercursus Woudschoten en nog vele
andere zaken.
Wij wensen u veel leesplezier.
 
De redactie (Geert Vinke, Ninon Vis, Pieter de Oude en Wil Senden)
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Van de bestuurstafel 
 
De vijfde FASO-Speeldag - op zaterdag 5 september 2020- vindt
plaats in Aurora te Driebergen, de mooie, nieuwe locatie van
Kamerorkest Driebergen (KOD). We gaan dan o.a. The Wand of
Youth van Elgar spelen. De rest blijft nog even een verrassing.
De Jaarvergadering van de FASO zal gehouden worden op
zaterdag 4 april 2020 in de voor velen welbekende Doopsgezinde
Kerk in Bussum die vlak bij het NS-Station Naarden-Bussum ligt.
Nadere informatie volgt tijdig via een bestuursbericht.
 
Goed nieuws uit de FASO:
Wij vonden dat het tijd werd om nieuwe leden te gaan voorstellen.
Wij beginnen maar met het “jongste lid”, met excuses voor de
“oudere” leden, maar  ergens moeten we beginnen.
Het jongste lid is “het  Orkest Van de Vorige Eeuw” (OVVE) (voor
zeer ervaren musici van 70+). Misschien heeft u hun debuut gezien
in het programma  van Podium Witteman of misschien speelde u
zelf wel mee. De orkestleden zijn daarna zeker niet opgehouden
met musiceren, ze treden twee keer per jaar op. U kunt u ze op 15
maart a.s. weer bewonderen in Amersfoort, o.l.v Marien van
Staalen met als solist Marco Goncalves.
 
Als u wilt weten waar andere collega FASO-orkesten zich zoal mee
bezig houden kunt u dat vinden op www.faso.eu onder
informatie/leden. Veel leden hebben daar hun website ingevuld. Via
Facebook @orkestenfederatie kunt u berichten vinden van
orkesten die wij doorgeven. Meer over de FASO (en de leden) kunt
u nog vinden via Instagram @orkestenfederatie en Twitter:
FASO01
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Grote samenspeeldag op 10 mei in Ede

FASO-Fluitensemble (FLENS) 60 jaar
jong
 
Dit jaar is het 60 jaar geleden dat het FASO Fluitensemble
(FLENS) werd opgericht. Voor de FASO samenspeeldag in 1960
waren zoveel aanmeldingen van fluitisten dat werd besloten om
voor hen een eigen ensemble op te richten. Dat dit een goed idee
was, is wel gebleken; na 60 jaar zijn we nog steeds even
enthousiast aan het samenspelen, alweer meer dan 15 jaar onder
leiding van Egbert Jan Louwerse.
We gaan dit vieren met een jubileum concert op 10 mei 2020 in
Akoesticum in Ede. Naast dat we zelf een aantal stukken spelen,
gaan we een zo groot mogelijk fluitorkest formeren, waarvoor we
nog gevorderde fluitisten met samenspeel ervaring zoeken. Van
piccolo tot (contra)bas, iedereen kan meespelen. In de ochtend is
er repetitie en 's middags concert.
Inlichtingen en opgave bij Welmoed Loots: 
welmoedloots@gmail.com
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Herhaalde oproep

Festival ‘Peper in je Oor’
 
In de FASO Nieiwsbrief 2019-6 werd aandacht besteed aan het
festival ‘Peper in je Oor’ dat op zaterdag 7 maart 2020 wordt
georganiseerd door CoMA Eindhoven en CoMA Maastricht In
muziekschool CKE in Eindhoven. Dit is een samenspeeldag met
hedendaagse muziek voor amateurs.
Vocalisten en muzikanten kunnen kennismaken met nieuwe
klankkleuren en ritmes, improvisatietechnieken en ongebruikelijke
vormen van notatie. Voor veel muziekliefhebbers is het een
ontdekking om te ervaren hoe leuk en uitdagend dat is. Het festival
is bedoeld voor iedereen, zowel voor beginners als gevorderden. Je
kunt meedoen met alle mogelijke instrumenten.
Verder is er een ensemble voor jongeren tot 20 jaar, zijn er
workshops voor kinderen van 5 tot 12 jaar en is er een
luistercursus. Drie professionals komen hedendaagse spel- en
zangtechnieken demonstreren. De nieuwe compositie van Saskia
Venegas voor het jongerenensemble is mede gefinancierd door de
FASO.
Voor meer informatie: www.comaeindhoven.nl en
www.comamaastricht.nl
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Brabantse Strijkersdag 2020
 
De tiende Brabantse Strijkersdag vindt plaats op zaterdag 28 maart
(inzeepdag) en zondag 19 april. Tijdens de inzeepdag is muzikaal
avonturier Oene van Geel uitgenodigd om een 
improvisatieworkshop te geven. Hij is een improvisatiespecialist op
de altviool en gebruikt hierbij vele onorthodoxe
speeltechnieken. Zijn grote interesse heeft het speelveld tussen
jazz, kamermuziek, pop en wereldmuziek.
Er kan ingeschreven worden voor de volgende orkesten:
- Jongste Strijkers (onder leiding van John van den Beemt)
- AB-orkest (onder leiding van Edith Blog)
- CD-orkest (onder leiding van Johan Olof, samen met
studentenorkest Ensuite)
De jongste strijkers en het AB-orkest hebben op zaterdag 28 maart
de inzeepdag. Het CD-orkest doet dat op een repetitie-avond van
Ensuite. Het CD-orkest kan natuurlijk wel op 28 maart meedoen
met de improvisatieworkshop van Oene van Geel. Op 19 april
hebben alle orkesten nog de laatste repetities en wordt de dag om
16 uur afgesloten met een slotconcert.
Inschrijven: tot 10 februari via www.strijkersdagen.nl.
Een preview van de muziek staat op de website.

  

 

  
  

Jonge blazers gezocht

Zomercursus Woudschoten 2020
 
Muziek, muziek en nog eens muziek, tien dagen lang, met
ongeveer honderd jonge blazers, strijkers en zangers tussen de 12
en 25 jaar met ruim honderd ensembles. Dit is de Zomercursus
Woudschoten, dit jaar van 4 t/m 14 augustus in
Groepsaccommodatie Beukenhof in het Brabantse Biezenmortel.
Deze zomercursus is vaak een reden om door te gaan met
muzieklessen en het spelen in kamermuziekensembles.
Zomercursus Woudschoten wil graag nog meer blazers laten
kennismaken met de cursus en met het spelen van kamermuziek.
Daarnaast is kamermuziek de basis van goed orkestspel.
De deelnemersgroep van de zomercursus bestaat uit muzikanten
van alle niveaus in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. Op de eerste
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middag worden na het voorspelen alle ensembles gevormd. Uit
grote stapels muziek kiezen de deelnemers de stukken die ze
willen spelen en zoeken zij er medespelers bij op hun eigen niveau.
Elk gevormd ensemble (maximaal vijf per deelnemer) krijgt
gedurende de cursus vier lessen. Alle ensembles worden ingedeeld
bij een team van topdocenten op verschillende instrumenten.
Aan het eind van de cursus is er een slotuitvoering met een
simultaan programma, verdeeld over vijf zalen en buitenterrassen,
zodat ouders en andere familieleden hun kinderen kunnen zien
spelen. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer in elk geval één
keer speelt. Naast het speelplezier heeft de cursus ook een groot
sociaal aspect. Nieuwe vriendschappen worden gesloten,
verbonden door de muziek. Cursisten die eenmaal geweest zijn,
blijven vaak terugkomen. De doelstelling is uitdrukkelijk dat de
Zomercursus voor iedereen moet zijn, met als enige voorwaarde
goed noten kunnen lezen en zelfstandig partijen kunnen instuderen.
De cursus biedt ook ruimte aan jonge musici om bij excellent
optreden, te mogen soleren met orkestbegeleiding tijdens de
volgende cursus.
Om de cursus dit jaar tot een nog groter succes te maken, wordt
nog gezocht naar deelnemende blazers. Ben je blazer, speel je
graag samen, wil je experimenteren met andere instrumenten en
samenstellingen en ben je op zoek naar een onvergetelijk muziek
avontuur? Meld je aan!
En niet te vergeten: strijkers, zangers, slagwerkers en pianisten zijn
natuurlijk ook van harte welkom!
 
Aanmelden: www.zomercursuswoudschoten.nl 
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Nieuws van het Orlando Festival
 
Orlando Samenspel Cursus
Op zaterdag 25 januari begint de Orlando Samenspel Cursus weer.
Tijdens deze cursus krijgen 13 amateur-ensembles inspirerende en
stimulerende lessen in samenspel van de Orlando docenten: Bas
Clabbers trompet/directie, Heleen van Rosmalen fluit, Andrej
Roszyk viool, Emma Rhebergen viool en Fem Devos piano. Op de
vervolg cursusdag, zaterdag 15 februari, zullen er masterclasses
worden gegeven door Bas Clabbers, Ellen Corver (piano) en het
Mosa Trio: Alexandra van Beveren viool, Paul Stavridis cello, Bram
de Vree piano.
De cursus wordt op zaterdag 14 maart afgesloten met een
openbaar concert in Muziekschool Schunck in Heerlen
(aanvangstijd : 14 uur). Dit concert is gratis toegankelijk. Meer
informatie is te vinden op de Orlando website: 
www.orlandofestival.nl
 
Orlando Festival 2020

De Orlando musici 2020 zijn bekend. Ze zullen spoedig te vinden
zijn op de Orlando website. Vanaf 1 februari  kunt u zich inschrijven
voor deelname aan de 39ste editie van het Orlando Festival (13-23
augustus). Voor meer informatie over deelname aan het festival: zie
de Orlando website.
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Vioolconcert Elgar bij Oost Nederlands
Symfonie Orkest
 
Op 29 maart geeft het ONSO (Oost Nederlands Symfonie Orkest)
een concert in Enschede met op het programma het zelden
gespeelde, maar prachtige vioolconcert van Elgar.
Overeenkomstig de wens van violist Fritz Kreisler componeerde
Elgar een concert voor viool, dat in 1910 in London voor het eerst
door Kreisler werd gespeeld. Het concert geldt  als één van de
moeilijkste in het repertoire door de vele dubbelgrepen en de
extreme afwisseling van bewegingen laag en hoog op de snaar.
Carla Leurs, voormalig concertmeester van het Orkest van het
Oosten, is de soliste.
Na de pauze speelt het ONSO de 5e symfonie van Vaughan
Williams. De première was in 1943, in het door bombardementen
geteisterde London. Deze symfonie heeft de bijnaam gekregen 
‘Celestial City’. De componist gebruikte veel materiaal uit zijn, toen
nog ongepubliceerde, opera The Pilgrim’s Progress. Volgens een
recensent uit die tijd bracht de symfonie “Peace and the blessing
for which they longed”.
Het concert op 29 maart vindt plaats in de Grote Kerk aan het
Marktplein in Enschede. Aanvang 14.30 uur. Kaartjes via Wilmink
Theater website: www.wilminktheater.nl

  

 

  
   

Orkest-scratch in Leiden met Negende
van Dvořák
 
In het kader van het Pelgrimsjaar 2020 vindt op zaterdag 18 april in
de Hooglandse Kerk in Leiden een unieke orkest-scratch plaats.
Onder leiding van dirigent Guido Marchena wordt de Negende
Symfonie van Antonín Dvořák in één dag ingestudeerd en
aansluitend uitgevoerd. De inschrijving voor dit scratchorkest is
geopend.
Een scratch voor koorzangers (to start from scratch) wordt
regelmatig georganiseerd, maar een scratch voor orkesten is een
relatief onbekend fenomeen.
Dvorák schreef de Negende Symfonie in de periode dat hij op
uitnodiging directeur was van het Conservatorium van New York.
De Tsjechische dirigent en componist gebruikte zijn tijd in Amerika
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om te componeren. Zijn indrukken legde hij vast in een symfonie
met als titel ‘Uit de Nieuwe Wereld’. Het werk groeide uit tot één
van de belangrijkste werken uit de Romantiek.
De Negende Symfonie is nog altijd zeer bekend en geliefd en is
dan ook een logische keuze in het Pelgrimsjaar 2020, waarin wordt
herdacht dat de Pilgrim Fathers, via Leiden, naar Amerika
emigreerden.
Leden van het Leidse Studentenorkest ‘S.M.G. Sempre Crescendo’
zullen de basis vormen van het scratchorkest waarin ook plaats is
voor enthousiaste amateurmusici die mee willen spelen. De
repetities in de Hooglandse Kerk beginnen op zaterdag 18 april om
10 uur en gaan door tot ca 17 uur. Het concert start om 20 uur.
Voorafgaand aan het concert zal de dirigent een korte toelichting
geven.
Iedereen die een instrument bespeelt op gevorderd tot
vergevorderd niveau, is van harte welkom om deel te nemen aan
het scratchorkest.
Deelnemerskaarten zijn te bestellen voor € 35; dit is inclusief de
bladmuziek die via een downloadlink wordt verstrekt.
Inschrijving kan via de website van Sing Along Events: 
https://singalongevents.nl/scratch-event/dvorak-orkest-scratch/
Op de website ziet u direct of er binnen uw instrumentgroep nog
plaats is.
 
Korting voor FASO-leden en jongeren
Aangesloten orkesten en vrienden van de FASO krijgen een korting
van € 10,50.  Voor deze korting dient u bij het afrekenen de
kortingscode: orkest2020 in te voeren. Instrumentalisten onder de
18 jaar betalen maar € 5. Neem hiervoor wel contact op met het
secretariaat:
https://singalongevents.nl/scratch-event/dvorak-orkest-scratch/ of
tel. 071-3619486.
Vraag naar Martin van der Brugge.
Toegangskaarten voor de uitvoering van 20.00 uur kosten € 17,50.
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Met de ‘Nulde Symfonie’ van Beethoven het
jubileum jaar in

Arnhem Sinfoniëtta viert 75–jarig
jubileum
 
Op zondag 29 maart geeft Arnhem Sinfoniëtta een concert in de
Lucaskerk in Elden. Op het programma staat onder meer de 
Symfonie in C van Friedrich Witt. Er is ooit gedacht dat dit een
vroeg werk van Beethoven was; het stuk staat daarom wel bekend
als de 'Nulde van Beethoven'.
 
Het concert opent met het symfonisch gedicht 'De Woudduif' van
Antonin Dvořák. Dvořák schreef deze muziek in Amerika aan het
eind van z'n leven, na zijn beroemde Negende symfonie 'Uit de
nieuwe Wereld'. Hij liet zich daarbij inspireren door een
volksverhaal uit zijn geliefde vaderland, het huidige Tsjechië.
 
Voor Arnhem Sinfoniëtta is 2020 een lustrumjaar; het orkest werd
75 jaar geleden opgericht als personeelsorkest van de AKU (een
voorloper van Akzo). Omdat Ludwig van Beethoven 250 jaar
geleden werd geboren is 2020 ook uitgeroepen tot 'Beethovenjaar'.
In het najaar zal Arnhem Sinfoniëtta beide jubilea gedenken in een
concert met monumentale muziek van Beethoven voor koor en
orkest. Vooruitlopend daarop wordt in het komende
voorjaarsconcert de weinig gespeelde 'Nulde van Beethoven'
gespeeld. Het concert wordt afgesloten met de feestelijke 
Akademische Fest-Ouvertüre van Johannes Brahms, een potpourri
van studentendrinkliederen.  Brahms schreef deze ouverture als
bedankje voor de Universiteit van Breslau, die hem een
eredoctoraat had verleend.
 
Voor verdere informatie over Arnhem Sinfoniëtta en het concert: 
www.arnhem-sinfonietta.nl

©2020 FASO - Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten FASO Nieuwsbrief 2020-1  pagina 10

http://www.arnhem-sinfonietta.nl/


  

 

 

  
   

Nieuws van Vereniging Rotterdams
Jeugd Symfonie Orkest
 
De Vereniging Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest bestaat uit
maar liefst vier jeugdorkesten en een studentenorkest: Young
Rijnmond Strings, het Rotterdams Jeugd Strijkers Ensemble, het
Rotterdams Junioren Orkest, het Rotterdams Jeugd Symfonie
Orkest en het Rotterdams Studenten Orkest. 
 
Kleine terugblik op 2019
De vier jeugdorkesten en het studentenorkest hebben in 2019 een
mooie ontwikkeling laten zien. De verschillende orkesten van de
Vereniging stonden in totaal 17 keer op het podium in en buiten
Rotterdam. Een mijlpaal was de uitvoering van de gehele 5e
symfonie van Sjostakovitsj door het Rotterdams Jeugd Symfonie
Orkest. Een marathon voor een jeugdorkest. Het studentenorkest
programmeerde met twee van haar oud-leden Amba Klapwijk en
Tinka Pijper - nu muziekvakstudenten - inspirerende en nieuwe
muziek. Als kers op de taart vertrok het grootste jeugdorkest voor
een week naar Turkije waar ze met open armen ontvangen werden
door Olten Filharmoni Orkestrasi in Izmir. Drie prachtige concerten
werden er gegeven.  Een ervaring om nooit te vergeten.
 
Het nieuwe jaar
Het jaar 2020 belooft minstens zo’n ontdekkingsreis te worden als
2019. Voor de allerjongsten hoopt de Vereniging met scholen
muziekaanbod te kunnen ontwikkelen waardoor meer Rotterdamse
kinderen kunnen ervaren hoe het is om samen muziek te maken.
Op 10 mei Moederdag zal naast ons jaarlijkse concert de
Rotterdamse Orkestdag georganiseerd worden in De Doelen.
Kinderen die muziekles hebben kunnen zich hiervoor gaan
opgeven en samen met ons aan hun eerste mini concert meedoen.
Het Rotterdam Jeugd Symfonie Orkest en Rotterdams Studenten
Orkest zullen werken aan een kamermuziekprogramma.
Met onze partners Sinfonia, SKVR en RPhO zullen onze junioren
weer in diverse voorprogramma’s te zien zijn. Het
jeugdsymfonieorkest doet bovendien mee aan de Nationale
Orkestspelen 2020 en ontmoet daarin vele andere orkesten uit het
land.
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Met concerten in onder meer Aken en Luxemburg

NSO tournee 2020
 
Het NSO (Nederlands Studenten Orkest) startte in december de
voorbereidingen voor haar tournee in februari 2020. Op 14 en 15
december kwam het orkest voor het eerst samen in Someren om te
repeteren voor NSO 2020! De eerste noten hebben geklonken en
de eerste vriendschappen zijn ontstaan. Er werd hard gewerkt aan
onder andere Le Sacre du Printemps en het nieuwe stuk van Rick
Van Veldhuizen met dirigent Manoj Kamps.

NSO (foto van Veerle Bastiaansen)

Het thema van ‘NSO 2020 is ‘Extase’; op de website www.nso.nl
wordt uitvoerig op dit interessante thema ingegaan. Het programma
is als volgt:

Richard Wagner - Vorspiel und Liebestod uit Tristan und
Isolde
Rick van Veldhoven -  unde imber et ignes (opdracht
compositie)
Igor Stravinsky - Le Sacre du Printemps

Tournee schema:
Zo 9 feb Someren - De Ruchte
Ma 10 feb Eindhoven – Muziekgebouw
Di 11 feb  Leiden – Stadsgehoorzaal
Do 13 feb Aken – Aula RWTH
Vr 14 feb Nijmegen - Concertgebouw de Vereeniging
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Za 15 feb Rotterdam - De Doelen
Zo 16 feb Groningen - De Oosterpoort
Ma 17 feb Maastricht - Theater aan het Vrijthof
Di 18 feb Leeuwarden - De Harmonie
Wo 19 feb Utrecht – TivoliVredenburg
Vr 21 feb Luxemburg - Conservatoire Ville de Luxembourg 
Za 22 feb Enschede - Het Muziekcentrum
Zo 23 feb Amsterdam - Het Koninklijk Concertgebouw 
Kaarten via www.nso.nl

  

 

  
   

Huismuziek
 
Music mix weekeinde 2
Hierbij kan een keuze gemaakt worden uit 3 workshops voor
instrumentalisten.
Datum: 21-22 maart, van zaterdag 11 uur tot zondag 17 uur op het
buitengoed Fredeshiem in Steenwijk.
In het klezmerorkest is nog plaats voor accordeon, cello, trompet
en trombone.
Docent: Jaap Mulder.
Bij de filmmuziek is nog plaats voor klarinet, trompet, trombone,
viool, cello, contrabas of basgitaar, gitaar, drums en piano.
Docent: Peter van Os
Bij de New Orleans Band is nog plaats voor gitaar en drums.
Docent: Simon Stiller
 
Muziekweek van Aznavour tot Zelenka Klassieker
Docenten: Coert Bremmers, Susanne Gersch, Ines Leijen, Peter
van Os en Elske Tinbergen.
Datum: 19-24 juli: van zondag 11 uur tot vrijdag na het diner in
Eigentijdserf, Westelbeers.
 
Kamermuziekweek en Kameermuziekvierdaagse klassiekers
Docenten: Ingrid Slangen, Pauline Terlouw, Christiaan Thomasius
e.a.
Kamermuziekweek: locatie: Eigentijdserf, Westelbeers.
Datum: 26-31 juli, van zondag 10 uur tot vrijdag 20 uur.
Kamermuziekvierdaagse: op dezelfde locatie. Datum: 2-5
augustus. Zondag 10 uur tot woensdag 20 uur.
 
Info: www.huismuziek.nl
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Kopij FASO Nieuwsbrief - 1e helft 2020
Nummer Deadline Verschijnt op
2020-2 29 februari 14 maart
2020-3 11 april 25 april
2020-4 6 juni 19 juni
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