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 35 jaar AJSO: Vier het met ons mee! 

De zomervakantie zit er weer op. De orkestklas, het juniororkest en het AJSO zijn gestart 

met de repetities. Niks bijzonders, toch?  

  

Wij vinden van wel want het AJSO viert dit seizoen het koralen jubileum! 

Eerst kijken we graag nog even terug op een heerlijk slotconcert en een fantastische 

concertreis.   

  

Tijdens het slotconcert op 12 juni konden alle 150 muzikanten eindelijk weer eens samen 

optreden op het grote podium in de Kunstlinie. Voor velen was dit de eerste keer en dat 

was best spannend. Voor de bezoekers was het een prachtig gezicht om onze talenten te 

zien spelen. Hoppa!   

 

Het AJSO vloog op 19 juli voor een concertreis naar Malta. De instrumenten arriveerden op 

21 juli zodat diezelfde avond het eerste concert gegeven kon worden. Deze concertreis was 

mogelijk door de niet-aflatende inzet van lord Eric de Haan, voormalig consul honorair van 

Malta. Nogmaals onze dank daarvoor.  

Op Malta was het zomers warm, de vier concertlocaties waren prachtig en het was enorm 

gezellig om samen op pad te gaan. Zoals u op de foto kunt zien, werd de dirigent op 

handen gedragen.    

  

Het komende seizoen bestaat het AJSO 35 jaar, een jubileumjaar met een afscheid. 

Oprichter en dirigent van het AJSO, Hans Welle, neemt afscheid van 'zijn orkest'. Dat laten 

we natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. In deze nieuwsbrief leest u er al iets meer over.  

  

Onze stichting staat er goed voor maar we zijn wel afhankelijk van sponsoring dus alle 

steun is welkom. Zeker nu het AJSO is gegroeid naar een historisch aantal van 90 

muzikanten. 

 

Als u op 25 september of 2 oktober door het centrum van Stad of Buiten loopt, kunt u 

onze ensembles zomaar tegenkomen. Anders zien wij u graag op een van de vele 

bijeenkomsten en concerten dit seizoen.   

  

Bestuur stichting AJSO  



  

 

 

Sponsoring 

Onze stichting heeft dit jubileumjaar veel extra uitgaven. Alle sponsoring is van harte 

welkom; van bedrijven die ons willen steunen tot klanten van de Vriendenloterij of 

Rabobank.  

  

Als klant van Rabobank Almere kunt u via ClubSupport stemmen op het AJSO. Via 

de website of via de bankieren app (onder service) vindt u de doelen waarop u kunt 

stemmen. Elke stem is geld waard, dus stem tussen 2 en 27 september op het AJSO. 

Alvast bedankt! 

 

 

Vriendenrepetitie 

Op dinsdagavond 15 november 2022 wordt een speciale repetitie voor Vrienden van het 

AJSO en voor relaties gehouden. Onze Vrienden ontvangen een uitnodiging, maar als u er 

bij wilt zijn kunt u mailen naar ons secretariaat. Of word snel Vriend om te profiteren van de 

voordelen tijdens het jubileumjaar.   

 

 

Reünie voor oud leden 

De afgelopen 35 jaar heeft Hans Welle veel kinderen, jongeren en jongvolwassenen zien 

komen en gaan. Wat is er leuker om iedereen die ooit in het AJSO heeft gespeeld, bijeen te 

zien. Samen met de orkestcommissie wordt een reünie met muzikaal intermezzo 

georganiseerd. De reünie vindt plaats op zondag 20 november 2022 in Almere. Grijp deze 

kans om nog een keer mee te spelen en mail naar reunieajso@gmail.com voor meer 

informatie.  

 

 

Jubileumconcert 

Op zaterdagmiddag 18 februari 2023 vindt het concert plaats. Dan dirigeert Hans Welle 

voor de laatste keer het AJSO. Vrienden van het AJSO ontvangen in oktober een 

uitnodiging om kaarten te bestellen. Via de website van het Concertgebouw kunt u nu ook 

al mooie plaatsen reserveren. 

https://ajso.us14.list-manage.com/track/click?u=33b3c170c9d4646576a60afbe&id=a490bd138c&e=f2205d7eac
mailto:reunieajso@gmail.com
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