
 

NIEUWSBRIEF Stichting AJSO – juni 2022  

 

 

Een fantastisch slotakkoord 

We zijn weer terug. En hoe!  

  

Begin dit jaar zijn we weer in volle vaart van start gegaan. Na het matineeconcert en de 

Hallo-AJSO concerten voor de schoolkinderen, was de trein niet meer te stoppen. 

 

Samen met de Kunstlinie en theaterschool Almere is een succesvol benefietconcert voor 

Oekraïne gegeven en konden we meer dan 10.000 euro overmaken naar giro 555.   

  

Ook de kinderen van onze opleidingsorkesten mochten na 3 jaar weer eens op een echt 

podium optreden. Dat was een groot feest! 

  

Als kers op de taart mocht het AJSO in april spelen voor de Koning tijdens de opening van 

de Floriade. Het was een spannende maar onvergetelijke ervaring. 

  

Met het slotconcert voor de deur, de concertreis van het AJSO en diverse andere concerten 

sluiten we het muzikale seizoen mooi af. Wij hopen u te zien bij onze concerten in de 

Kunstlinie, op de Floriade of op Malta! 

  

Bestuur stichting AJSO 

  

 



 

Kom naar ons slotconcert 

Aanstaande zondag 12 juni geven de vier orkesten van stichting AJSO een wervelend 

slotconcert. Er zijn nog kaarten te koop dus kom kijken en luisteren naar onze talenten die 

garant staan voor een middag vol speelplezier.  

  

Tijdens dit concert hoort u het AJSO van scheidend dirigent Hans Welle. Onder leiding van 

dirigent Daan Welle laten de muzikanten van het Juniororkest en de Orkestklas van zich 

horen. De Strijkersklas van dirigent Harry Vogel geeft eveneens acte de présence. Aan het 

einde van het concert spelen alle orkestleden samen een sprankelend slotstuk.  

  

Het concert begint om 14.30 uur in de Kunstlinie, Esplanade 10. Kaarten kosten voor 

volwassenen € 15,00. Voor kinderen tot en met 12 jaar € 10,00. Kijk voor kaarten of meer 

informatie op de website. 

  

 

Jubileumjaar  

Het komende seizoen bestaat het AJSO 35 jaar! En na 35 jaar heeft oprichter en dirigent 

Hans Welle aangegeven te stoppen. Ons jubileumjaar staat daarom ook in het teken van 

zijn afscheid. 

 

Op 15 november 2022 wordt een speciale repetitie voor Vrienden en relaties gehouden. 

Ook organiseren we een reünie voor oud leden maar daarover later meer. 

https://www.stichtingajso.nl/


 

 

Maar het fantastische slotakkoord vindt plaats op zaterdagmiddag 18 februari 2023. Dan 

neemt Hans officieel afscheid tijdens het jubileumconcert in Het Concertgebouw in 

Amsterdam. Dirigent Daan Welle neemt vanaf dat moment het stokje van hem over. Daar 

wilt u toch bij zijn! 

 

De kaartverkoop start aanstaande maandag 20 juni via Het Concertgebouw Amsterdam. 

Voor de Vrienden van het AJSO zijn mooie plaatsen gereserveerd. Zij ontvangen in oktober 

een uitnodiging.     

 

 

Wist u dat... 

• op 17 juni 2022 de jaarlijkse audities worden gehouden voor het AJSO. We 

verwachten maar liefst 18 auditanten die een plekje in het leukste jeugdorkest van 

Nederland willen bemachtigen. 

• de belevenissen tijdens de concertreis naar Malta te volgen zijn via onze facebook- 

en Instagrampagina.  

• onze secretaris Anja Luijcx het bestuur van stichting AJSO gaat verlaten. Nadia van 

den Akker is nu nog orkestouder bij de Orkestklas. Na de zomer wordt zij 

bestuurslid en secretaris van de stichting.  

• de stichting Vrienden van het AJSO onze activiteiten financieel ondersteunt. Word 

ook Vriend en profiteer van alle voordelen tijdens ons Jubileumjaar!    

 

https://www.concertgebouw.nl/concerten/2121532-jubileumconcert-35-jaar-almeers-jeugd-symfonie-orkest
https://www.stichtingajso.nl/stichting-ajso/vrienden/

