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Nieuwsbrief 25.  September 2014 
najaarconcerten  
Programmavolgorde :   
O. Respighi : Gli Uccelli         
R. Strauss :  Serenade op 7 voor 13 blazers  
C. Debussy : Danse sacrée et danse profane voor harp en strijkorkest    solist – 
Lotje Meijer 
                         
V. Bellini : hobo concert in Es    solist -  David Harris    
  
J. Haydn : Symfonie  104 in D ‘London’ 

Concerten  
zondagmiddag    26 okt    15.00      13.30 zitrep.      Kerk Broek in Waterland   
(1151 AN) 
dinsdagavond     28 okt.   19.30-20.30    18.30  zitrep.      De Venser - Woonzorgcentrum  
(1102 RA) 
zondagmiddag    02 nov.  15.00       13.30 zitrep.      Paaskerk, Amstelveen  (1185 CN) 

We  zoeken mensen (liever met ervaring ermee) die voorafgaand aan de concerten 
kaartjes willen verkopen aan de deur.  De beloning is gratis toegang ! 

Nadrankje : altijd leuk om bij elkaar te komen na het concert, beneden in de 
Paaskerk. 

Voorjaar concerten  2015 - Gala Operaavond met Rutger’s 
Operakoor Almere 
Een heel leuk samen werking project ! Het programma is bijna klaar met werken 
voor het orkest  en koor, plus orkeststukken zoals  een ouverture, intermezzos, 
ballet muziek,  van Verdi, Tchaikovsky, ................. 
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Kees Jan op reis :  Klein verslagje over onze voorgenomen reis China/
Vietnam 

Vorig jaar september ging ik met pensioen en nu is ook 
mijn vrouw na een carrière in het onderwijs met pension. 
Dat wilden we graag vieren met een flinke fietstocht 
vanuit midden China naar Noord-Vietnam.   
Allerlei voorbereidingen, zoals visa, inentingen, 
fietsreparaties, tot en met een cursus chinees lezen en 
brabbelen voor reizigers zijn getroffen. Zo moeten we 
bijvoorbeeld in Chengdu treinreiskaartjes naar Kunming 
kopen, in een luxe slaapcoupé, en dan ook nog de fietsen 
zien mee te nemen.                                                       De 

onderstaande tekens laten we dan aan iemand in een loketje zien: 
你好，我想买2张2014年9⽉24⽇K113次⽕车从成都到昆明的软卧票，谢谢。 
Dat moet  je uitspreken als volgt (waarbij de cijfertjes aangeven welke toonhoogten je daarbij 
moet laten horen. Als dat fout gaat betekent het iets heel anders...): 
Ni3 Hao3， Wo3 Xiang3 Mai3 2 Zhang1 2014 Nian2 9 Yue4 24 Ri4 K113 Ci4 Huo3 Che1 
Cong2 Chengdu Dao4 Kunming De Ruan3 Wo4 Piao4， Xie4 Xie。 
En bijvoorbeeld plaatsnamen onderweg:  ⾼⼤傣族 彝族乡 Gaodaxiang 
Met gebarentaal komen we ook een eind. 

Natuurlijk is het jammer dat ik het najaarsprogramma niet kan bijwonen. En dus ook niet het 
laatste concert met Hans Scheepers. 
Gelukkig wil Hans Hovius mij vervangen als voorzitter. Hij heeft al weer een 
bestuursvergadering bijgewoond. Hartelijk dank daarvoor! 

Ik wens jullie allen veel muziekgenoegen!        Kees Jan 

Oproep! Van Stichting Vrienden van het AmSO 
Deze Stichting ondersteunt het orkest financieel bij uitgaven die niet uit de contributie en de 
concertopbrengsten betaald kunnen worden. Zo konden dankzij onze Vrienden in het verleden 
o.a. nieuwe stoelen worden aangeschaft en extra hulpspelers worden betaald voor het 
afscheidsconcert van Saskia.  
Helaas hebben de afgelopen jaren nogal wat donateurs hun donateurschap vanwege hoge 
leeftijd  beëindigd. Zij hebben het orkest gedurende vele jaren gesteund. Tijd dus voor een 
nieuwe generatie!  
Wij vragen jullie eens actief in je familie- of kennissenkring rond te kijken. Als elk orkestlid 
zorgt voor twee donateurs, kan de Stichting haar belangrijke werk blijven doen! 
De minimumdonatie bedraagt €30,- per jaar, voor 65+ €25,-.  
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Een donateur heeft recht op 2 gratis toegangskaarten, één voor het voorjaars- en één voor het 
najaarsconcert. Als we allemaal ons best doen blijft het orkest financieel verzekerd van deze 
extra inkomstenbron. 
Nieuwe donateurs kunnen zich melden bij  
Hanneke Niermeijer, Burg. De Voogtlaan 98, 3648 XG Wilnis of via de mail: 
vrienden@amso-orkest.nl 
Namens het bestuur van de Vrienden 
Kees Jan en Hanneke 
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