
NIEUWSBRIEF Stichting AJSO – Oktober 2021 
 
De repetities zijn begonnen! 
 
Begin september zijn onze jeugdorkesten weer begonnen met de repetities. Na zo’n 
lange coronatijd was het een feest om iedereen weer samen te zien spelen. Hopelijk 
kunnen we samen weer van een normaal en muzikaal seizoen genieten.  
 
Vol enthousiasme zijn nieuwe stukken gezocht en gearrangeerd door onze dirigenten. 
Ook zijn de meeste concerten voor dit seizoen vastgelegd. Voor enkele concerten kunt u 
nu al kaarten reserveren bij de Kunstlinie Almere. Op onze website vindt u de meest 
actuele informatie over de concerten maar ook over alle andere leuke en bijzondere 
activiteiten die voor de deur staan.  
 
Veel leesplezier en hopelijk tot gauw bij een van onze activiteiten.   
 
Bestuur stichting AJSO 
 
Ensembles  
 
Afgelopen zaterdag hebben 6 ensembles kleine concerten gegeven in het centrum van 
Almere Buiten. Daarmee bezorgden ze niet alleen het winkelend publiek een gezellige 
middag, maar verdienden ze ook geld voor de stichting. Hartelijk dank voor jullie inzet. 
Meer informatie over het inhuren van onze ensembles is te vinden op onze website.  
 
Vriendenrepetitie, exclusief voor onze Vrienden! 
 

Vrienden hebben bij ons een streepje voor! Als u Vriend bent van het AJSO dan ontvangt 

u binnenkort een uitnodiging voor de speciale 'Vriendenrepetitie'. Op 16 november a.s. 
wordt u ontvangen op een repetitie van het AJSO en krijgt u een exclusief 'kijkje in de 

keuken'. Bent u nog geen Vriend? U kunt al Vriend van het AJSO worden vanaf € 50,00 
per jaar. Vindt u het leuk om de Vriendenrepetitie bij te wonen? Wordt dan snel Vriend 

en schrijf u in. We zien u graag op 16 november! 
 
AJSO theaterorkest in actie 
 
Op 15 oktober 2021 kunt u genieten van de muziektheaterproductie ‘FLEVO-LAND van de 
Toekomst’. Bij deze voorstelling verzorgen leden van het AJSO Theaterorkest de muziek.  
De voorstelling met zang, drama, humor, dans en een mix van klassieke en lichte muziek 
gaat over Flevoland, haar geschiedenis en ontstaanswijze. Kijk voor meer informatie over 
deze theaterproductie op de website van Kunstlinie Almere.  
 
Steun ons  
 
Rabo ClubSupport 
Het AJSO doet dit jaar weer mee aan Rabo ClubSupport. De Rabobank ondersteunt 
daarmee clubs in Almere. Wij besteden de opbrengst aan onze jongste muzikanten van 
de Strijkersklas. Wij laten de kinderen graag laagdrempelig kennismaken met het 
orkestspel om hen te enthousiasmeren voor de andere orkesten. Want zeg nou zelf; een 
symfonieorkest zonder strijkers bestaat natuurlijk niet! 
   
Als u lid bent van de Rabobank Almere heeft u een stemcode ontvangen. Daarmee kunt u 
stemmen op diverse doelen. Elke stem is geld waard, dus stem tussen 2 en 25 oktober  
op het AJSO. Alvast bedankt! Stemmen kan via https://www.rabo-
clubsupport.nl/almere/stemmen 
 
 
 

https://kunstlinie.nl/programma/flevoland-van-de-toekomst/
https://www.rabo-clubsupport.nl/almere/stemmen
https://www.rabo-clubsupport.nl/almere/stemmen


Sponsorkliks 
Als u regelmatig online shopt, dan kunt u ons ook steunen. Door via sponsorkliks uw 
aankopen te doen bij de aangesloten webshops, gaat een gedeelte van uw bestelling 
naar het AJSO. Op onze website vindt u meer informatie. Kleine moeite, groot plezier! 
 
Op zoek naar…  
 
Fagottisten, trompettisten en contrabassisten gevraagd 
Wij zijn op zoek naar fagottisten, trompettisten en contrabassisten die onze orkesten 
komen versterken. De stichting kan enkele instrumenten ook uitlenen aan 
geïnteresseerde muzikanten. Onze dirigenten kunnen u meer informatie geven.    
 
De strijkersklas begint met repeteren 
In Almere bestaat de unieke mogelijkheid om al op jonge leeftijd samen muziek te 
maken. Violisten, cellisten en bassisten vanaf 6 jaar kunnen gratis deelnemen aan de 
AJSO-strijkersklas. De repetities beginnen na de herfstvakantie. De Strijkersklas geeft 2 
concerten per jaar. Kijk voor meer informatie op onze website.  
 

 

 

https://www.stichtingajso.nl/sponsorkliks/
https://www.stichtingajso.nl/stichting-ajso/bestuur/
https://www.stichtingajso.nl/orkesten/strijkersklas/

