
 

 

 

 

 

 
Vrienden nieuwsbrief december 2018   Het benefietconcert voor de Urbanuskerk  

               bracht 15.800 euro op! 
www.amso-orkest.com  
email: amso.orkest@gmail.com 
facebook page: Amstelveens Symfonie Orkest 
Repetities in De Luwte, Wimbledonpark 361, 1185 XJ,  Amstelveen 
 
 

2018  
     april concerten 

     Weber - Der Freischutz Ouverture 

     Haydn - Trompet concert in Eb solist - Nicolas Isabelle 

     Beethoven – Symfonie  nr.3 in Eb Eroica       

 

Het concert in de Paaskerk ging goed, maar ondanks de late zaterdagavond was het  

zondagmiddagconcert in Broek nog veel beter.  Een heel gelukkige dirigent, duimen 

omhoog na ieder deel van de Beethoven. Ook onze solist Nicolas overtrof zijn 

optreden van zaterdag, en bespeelde zondag zijn trompet met virtuoos gemak, waar 

muzikale liefde en plezier vanaf spatte. Onze dank voor Rutger en Nicolas om van 

deze concerten zulke verheugende muzikale momenten te maken.  

  

 

Na het concert  

 feest in het 

Pannenkoekenhuis 

 in Broek. 

 

  

 

 

  
 

Kunstmarkt Oude Dorp 27 mei – AmSO ensembles 

 
 
  

  

           

 

 
Sammartini blokfluit concert.   Solist -  Kees Jan               Tchaikovsky’s  fluitende en dansende feeën. 
 
 

http://www.amso-orkest.com/
mailto:amso.orkest@gmail.com


 

 

Kamermuziekmiddag zondag 23 september - Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55, 1431 EB, Aalsmeer.  

  

De dag verliep soepel en we genoten van een enorme 

verscheidenheid aan stukken en ensembles: cellokwartet, cello octet, 

strijktrio, strijkkwartet, blokfluit solo, fluit kwartet, fagot trio, met 

muziek vanaf G.Gabrieli  tot   Z. de Abreu.  

Voldoende te eten, goede muziek, al met al veel te genieten voor  

onze leden.  Gefeliciteerd en dank aan allen.  

 

 

 

 

 

Oktober concerten           

Beethoven    Ouverture Coriolanus  

Mozart           Klarinetconcert    

Schumann     Symfonie nr.4, in d, op.120    

 

We hebben zojuist genoten van twee van de meest inspirerende  

concerten ooit!  Dank aan Rutger die ons voorbereidt  

en ons inspireert om op het juiste moment het beste van onszelf te geven.  

  

Veel dank ook voor onze solist Tom Wolfs  Het was een feest om met hem              

 te spelen op de repetities zowel als de concerten dankzij zijn spel,muzikaliteit  

en natuurlijke communicatie met orkest en publiek.      solist - Tom Wolfs 

  

 

Leden nieuws 

  

Ruud Mossou RIP    

Ruud was een van onze langstzittende leden. Hij speelde 26 jaar bij het 

AmSO. Hij heeft het orkest vele jaren als secretaris gediend en bleef ook 

daarna bijzonder betrokken bij het bestuur, in het bijzonder op het vlak 

van PR. Jarenlang maakte hij mooie opnames van al onze concerten, 

tegen een heel vriendelijke prijs. Ruud was ook lid van het Purcell 

kamerorkest en beide orkesten hebben op zijn uitvaart op 7 aug. een 

muzikale bijdrage geleverd. 

 

Gerda Zonneveld is verhuisd naar Winterswijk en is niet meer in staat om regelmatig mee te repeteren.                       

Wij zullen haar missen, maar wensen haar alle goeds in haar prachtige nieuwe huis. 

 

Hanneke Niermeijer kan helaas niet langer cello spelen en heeft haar lidmaatschap van het orkest 

opgezegd. Ze is nog steeds bereid om te zorgen voor de “vrienden” van het orkest, en komt op 

bestuursvergaderingen om aantekeningen voor Carole te maken. Waarvoor hartelijk dank!                                                                            

 

Nieuwe leden: we verwelkomen Keiko Yoshimoto (trombone), Rachel Martens (viool), Ira Schumacher 

(viool), Reinhard Maas (viool), Sam Israel (viool), Evelyn Wielinga (viool),  Caroline Grootes (altviool).   

  

We zijn nog op zoek naar bassisten en een paukenist.  

 

 

 

 



 

 

Het bestuur stelt altijd prijs op feedback bij voorbeeld over 

 voorkeuren voor concert dagen en tijden  

 nieuwe ideeën zoals bv een weekend project met een Bruckner symphony  

 

 

Website Ontwikkelingen  Hier kan alle informatie gevonden worden.   
 

Nieuw logo (zie boven) 

Andrew Kearney (de man van Anni) heeft ons nieuwe logo ontworpen.                                                             

Hij heeft de AmSO letters kunstig in de plattegrond van Amstelveen verwerkt en heeft het ontwerp  

in verscheidene formaten aan het bestuur voorgelegd. We danken hem voor alle tijd en moeite die hij 

hieraan heeft besteed en zijn heel blij met zo'n prachtig logo. 

 
 

 

2019  
maart concerten  

za 09  15.00 concert in De Luwte 

zo 10   15.00 uur concert in Broek in Waterland  

zo 17  15.00 uur concert in Paaskerk 

 

Programma        

R. Wagner  Siegfried Idyll        

E. Lalo   Symphonie  Espagnole,  op.21   deel 1-2-3     

   solist – Tim de Vries 

C.Franck   Symfonie in D minor     

 

 

October concerten  

za 05   15.00  concert in De Luwte 

za 12   20.00  concert in  Paaskerk 

zo 13    15.00  concert in Broek                                                                   

 

PROGRAMMA                                                               

A.Borodin  In de steppen van Centraal Azië                                                                                         

S. Rachmaninov   Pianoconcert nr. 2 solist – Hisako Hirata                        

P.I.Tschaikovsky Symfonie no 1          

 

Kerstconcert met het Pauluskoor -  za 14 december 2019 om 16.00.  

 

                                                              

 

 
 

 

 

 

 

Sinterklaas bezoek 2018 
 


