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Einde seizoen
We hadden nog een sprankje hoop dat we het seizoen
muzikaal konden afsluiten. Maar als gevolg van alle
coronamaatregelen is het helaas niet meer mogelijk om
voor de zomervakantie samen te repeteren en een concert
te geven.
Dat we niet kunnen repeteren, weerhoudt onze leden er
niet van om toch ‘samen’ te spelen. In deze nieuwsbrief
leest u hoe zij dat doen. Ook houden we op 19 juni de
jaarlijkse audities en zijn we bezig met plannen voor de
toekomst. Kortom, we blijven actief, al is dat nu misschien
niet zo zichtbaar voor u.
We wensen onze musici en hun families, alle
vrijwilligers, Vrienden, fans en alle mensen die onze
orkesten een warm hart toedragen een goede gezondheid
en voldoende veerkracht om de situatie nog even vol te
houden. We gaan ons voorbereiden op betere tijden
en laten snel weer van ons horen.
Fijne zomer en tot ziens.
Bestuur stichting AJSO

Van een afstand
Op 7 juni jl. stond het slotconcert op de planning, maar
door de coronacrisis kon dit concert helaas niet doorgaan.

Om toch 'samen' muziek te kunnen maken heeft dirigent
Daan Welle een stuk gecomponeerd. Het stuk heet Van
een afstand.
90 muzikanten van stichting AJSO (vanaf 9 jaar) hebben
thuis een filmpje opgenomen. Vervolgens zijn AJSOorkestlid Lisa van Kampen en Daan aan de slag gegaan
om alle filmpjes samen te voegen. Het prachtige resultaat
is te zien en te horen op onze website www.ajso.nl. Over
een maand volgt deel 2! Houd onze website in de gaten.
Tijdens Koningsdag 2020 speelden leden van het AJSO
het Wilhelmus. Ook dat kunt u nog beluisteren via onze
site.

Steun ons via de Anjeractie
Wij doen elk jaar mee met de Anjeractie van het Prins
Bernard Cultuurfonds. Dit jaar kunnen we niet met de
collectebus langs de deuren gaan en collecteren we via
WhatsApp. Inmiddels is bijna 900 euro opgehaald! Wij
bedanken iedereen die daar aan heeft bijgedragen. De
actie loopt nog door tot zondag 14 juni en 100% van de
opbrengst is voor onze stichting. Dus steun ons!

