
NIEUWSBRIEF Stichting AJSO – januari 2022  
 
 
Pas op de plaats en voorwaarts 
 
De laatste persconferentie bracht Nederland helaas in een harde lockdown. Voor onze 
orkesten betekent dit dat zij niet kunnen repeteren en vooralsnog geen concerten kunnen 
geven. Het is voor iedereen een lastige periode om gemotiveerd te blijven. Wij missen de 
gezellige repetities, de optredens en onze trouwe fans enorm!  
 
Na de zomervakantie zijn de orkesten gestart met repeteren. Het enthousiasme was groot 
en de repetities waren gezellig. In november heeft het AJSO nog een mooi en muzikaal 
repetitieweekend gehouden. Oude tijden herleefden. 
 
Medio december moesten wij helaas besluiten om het jaarlijkse kerst-meezing-concert te 
annuleren. Hoewel dit voor iedereen die er hard aan werkte pijnlijk en teleurstellend was, 
vonden wij het niet verantwoord om met meer dan 120 kinderen en jongeren op een 
podium te gaan staan.  
 
Inmiddels blijkt wel dat Omikron zich snel vermenigvuldigt, waardoor ook onze bijdrage aan 
de nieuwjaarsreceptie niet meer kon worden opgenomen. Via deze link kunt u toch nog 
genieten van twee muzikale bijdragen van het AJSO ‘uit de oude doos’. 
Almere.nl/nieuwjaarsvideo 
 
Maar we blijven positief en kijken vooruit naar onze concerten in 2022. Het is nog onzeker of 
en in welke vorm ons matineeconcert op 13 februari 2022 kan plaatsvinden. Dit hangt 
natuurlijk af van de ontwikkelingen rondom corona. Houd daarom de websites van het AJSO 
en de Kunstlinie in de gaten. 
 
Op onze website ziet u ook welke toffe activiteiten er nog meer in 2022 op de planning 
staan. Wij hopen u dan weer te zien en wensen u alvast u een gezond, gelukkig en muzikaal 
2022 toe.  
 
Bestuur stichting AJSO 
 
   
Wist u dat… 
 

- Ons sextet heeft gespeeld tijdens het galadiner voor de nabestaanden van de 
bemanningsleden van de Short Stirling.  

- Via de Rabo ClubSupport Actie het mooie bedrag van 2.548,43 is opgehaald. Leden 
van Rabobank Almere, hartelijk dank voor het stemmen!  

- Wij een facebookpagina en een Instagrampagina hebben. Daar vindt u 
aankondigingen en leuke filmpjes. Zo kunt u de zangprestaties van het AJSO 
beluisteren tijdens het laatste studieweekend.  

https://www.facebook.com/AlmeersJeugdSymfonieOrkest/videos/1077700366331268 


