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augustus  2015  vrienden van amso 
                                             

                       
                  Strijkers met Rutger van Leyden  en blazers met Ronald Kaarten. 

Repeteren bij De Luwte, Amstelveen. 

Een groet aan onze vrienden 

AmSO start weer op dinsdag 18 augustus. De repetities vinden plaats op dinsdagavond van 
20.00-22.30 uur en bezoekers zijn altijd welkom. 

We zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor ons optreden op het 
Amstelveens Stadspleinfestival, op zaterdag 12 september 14.00-15.00 uur, in de 
Zonnesteinzaal van de Muziekschool.  
Dit optreden, met muziek van A. Dvorak, heeft een educatief karakter. 
We spelen de Tsjechische suite (delen 1,2,5) en de Serenade voor blazers +vcl+cb (2 delen). 
Kinderen (en hun ouders) zullen worden uitgenodigd hun kennis van en ervaring met muziek 
te testen.  Na afloop worden er wat prijsjes uitgereikt. 

  
Najaars concerten 
zo. 08 nov.    15.00      Kerk Broek in Waterland, Kerkplein 13, 1151 AB                                                              
za. 14 nov.    20.00      Paaskerk, Augustinuspark 1, 1185 CN, Amstelveen 

Slavisch programma : 
A. Dvorak   Tsjechische Suite     
A. Dvorak   Serenade op 44       
P. Tchaikofsky  Serenade Melancolique    
   vioolsolist:  Haejin Park, conservatorium jong talent  
P. Tchaikofsky  Gremin's Aria en Wals uit Eugene Onegin    
   Bassolist: Ian Spencer   
P. Tchaikofsky   Ouvertuur Romeo en Juliette  

Bezoek onze website voor kaarten en verdere informatie. 

http://www.amso-orkest.nl/


8ste Lustrumviering in 2016 

Het orkest wil het 40-jarig bestaan met verschillende feestelijkheden vieren: 

Ten eerste een weekend op Texel, 8-10 april, met een concert ten bate van de restauratie van 
de kerktoren van Den Burgh. 

Ten tweede het jubileumconcert met afterparty op zondag  24 april om 15.00 in het Herman 
Wesselink College, Amstelveen, in samenwerking met de balletafdeling van ...... 

Programma :     Saint-Saens: Carnaval des Animaux (delen) 
                          Ravel: Ma Mere l'Oye 
                          Debussy: Prelude a l'apres midi d'un faune 
                          Poulenc: Dubbel pianoconcert 

Ten derde een kamermuziekmiddag op 8 oktober om 14.30 uur, gevolgd door een feestelijk 
diner in "De Veranda", 1081 JK, Amsterdam. 

Voormalige leden van het orkest en de vrienden zijn van harte uitgenodigd om aan 
deze jubileumactiviteiten mee te doen. 

Als je een bedrijf kent dat misschien belangstelling heeft ons jubileumconcert als 
sponsor te ondersteunen, laat dat dan weten aan een van de bestuursleden. 
We zijn van plan een speciaal programmaboekje te maken met ruimte voor 
advertenties en/of vermelding van andere bijdragen met dank. 

 
Achterin de hoek zie je ons orkest-kwartet dat het feestelijk 
diner in De Luwte met muziek heeft opgeluisterd. We kregen 
een heleboel positieve reacties, waaronder de vermelding dat 
onze muziek een weldadige rust had gebracht op een heel 
moeilijk moment. 
Velen van de staf, bewoners en bezoekers zijn nog nooit bij een 
klassiek concert geweest, dus laten we hopen dat ze, met hun 
vrienden, naar ons concert in november komen luisteren ! 


