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De spanning stijgt 
 
Met nog maar een paar repetities voor de boeg, stijgt de spanning 
voor het Almeers Jeugd Symfonie Orkest. Samen met scheidend 
dirigent Hans Welle werkt iedereen er hard aan om een topprestatie 
te leveren tijdens het jubileumconcert op 18 februari.  
In deze nieuwsbrief leest u alles over de voorbereidingen en tal van 
andere concerten en activiteiten in dit jubileumjaar.    
 
Wij wensen u een fijne jaarwisseling en zien u graag in 2023 bij 
een van onze concerten. 
 
Bestuur stichting AJSO 
 
Jubileumconcert 
Het AJSO viert het 35-jarig jubileum op zaterdagmiddag 18 februari 2023 met een 
fantastisch concert in de grote zaal van het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Dit 
is ook het afscheidsconcert van dirigent Hans Welle. Kaarten kunt u bestellen via het 
concertgebouw. 
 
Crowdfunding: Geef het AJSO een podium  
Dit jaar heeft het AJSO een recordbezetting van ruim 90 muzikanten. Daar zijn we 
ontzettend blij mee, maar nu blijkt dat dit aantal ook een keerzijde heeft. We passen 
namelijk niet meer op het podium van het Concertgebouw. Daarom is een dure uitbouw 
nodig en dat was een onverwachte tegenvaller. Via deze crowdfundingsactie kunt u ons 
vanaf € 10,- steunen, want alle beetjes helpen om de kosten te drukken. Er zijn mooie 
tegenprestaties te vergeven, maar doneren zonder tegenprestatie mag uiteraard ook. 
Alvast bedankt! 
 
Try-out concert 
Op dinsdagavond 7 februari 2023 geeft het AJSO een try-out concert in Almere. Dit 
concert vormt de laatste voorbereiding voor het jubileumconcert. Zijn de musici en de 
dirigent er klaar voor? Kom het zelf beoordelen in de middenzaal van de Kunstlinie. Voor 
de prijs hoeft u het niet te laten. Kaarten kosten € 5,00 per stuk inclusief pauzedrankje 
en zijn te bestellen via de Kunstlinie.  
 
Terugblik reünie 
Maar liefst 80 oud leden waren op zondag 20 november 2022 aanwezig bij de reünie. De 
middag begon met een mini-concert. 60 oud leden speelden mee met de klassiekers van 
weleer. Ook was er volop tijd om herinneringen op te halen en te genieten van de 
baksels die de orkestleden hadden gemaakt. Namens alle (oud)leden bedanken wij de 
orkestcommissie voor de organisatie van deze prachtige middag.  
 

Speciaal voor de reünie is onze ‘huisfilmer’ Peter 
Grootveld in zijn archieven gedoken. Hij heeft een 
hartverwarmend filmpje gemaakt vol met 
memorabele momenten van het AJSO. Kijk en 
geniet.  
 
 
 
 
 
 

 

https://www.concertgebouw.nl/concerten/2121532-jubileumconcert-35-jaar-almeers-jeugd-symfonie-orkest
https://www.concertgebouw.nl/concerten/2121532-jubileumconcert-35-jaar-almeers-jeugd-symfonie-orkest
https://www.voordekunst.nl/index.php/projecten/14752-help-het-ajso-aan-een-podium-1
https://kunstlinie.nl/?s=try+out
https://youtu.be/DuG38Kep7Fk
https://youtu.be/DuG38Kep7Fk


Wist u dat… 
 
… het AJSO acte de présence geeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente 
Almere op 2 januari 2023? Dit jaar nemen wij zeer speciale gasten mee. 
 
… het kerst-meezing-concert op 18 december jl. een recordaantal bezoekers heeft 
getrokken? Het was dan ook weer enorm gezellig om samen met Theaterschool Almere 
de sneeuwstormen te doorstaan.   
 
… het AJSO mag repeteren in de prachtige NedPhO-Koepel in Amsterdam-Oost? Dit is de 
thuisbasis van het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest.  
 
… de Strijkersklas uit maar liefst 14 jonge violisten en cellisten bestaat. Ook de 
Orkestklas en het Juniororkest blijven groeien. Onze opleidingsorkesten bereiden zich 
voor op hun concert op 19 maart 2023. Kaarten zijn te koop via de Kunstlinie.  
 
 
   
 
 

https://kunstlinie.nl/programma/concert-ajso-opleidingsorkesten/

