
 
NIEUWSBRIEF Stichting AJSO – december 2020 
 
Een raar jaar! 

Als we terugkijken op het jaar 2020 willen velen van ons dit jaar het liefst zo snel 
mogelijk achter zich laten. De impact van het coronavirus was en is helaas nog 
steeds enorm groot.  
  
In februari konden we nog een prachtig matineeconcert geven. In maart viel alles 
stil. Helaas moesten we alle concerten en de concertreis naar Malta afzeggen.  
  
Binnen de mogelijkheden die er waren, zochten we naar kansen om te kunnen 
repeteren. Samen met onze dirigenten en de ‘schoonmaakploegen’ is dat steeds 
gelukt. Wij bedanken hen voor alle inzet en creativiteit.  
  
In de kerstperiode bracht het meezing-concert, in samenwerking met de kunstlinie 
en de theaterschool, ons altijd in kerstsferen. Dit rare jaar is alles anders, maar 
gelukkig hebben we de beelden nog. Het prachtige ‘When You Believe’ met 
Quinten Posthuma en Theaterschool Almere kunt u altijd nog bekijken 
op https://www.youtube.com/watch?v=i-PJq4L_wmo 
  
Wij hopen dat u, ook in kleine kring, van de kerstdagen kunt genieten en 
optimistisch het nieuwe jaar in gaat. Dat 2021 in alle opzichten een veel beter jaar 
mag worden met mooie ontmoetingen en concerten waar iedereen blij van wordt. 
Daar gaan wij voor! 
  
Het bestuur van stichting AJSO wenst u fijne feestdagen en een goed en gezond 
2021. 
 

Bijzonder samen 

Elk jaar mag het AJSO een muzikale bijdrage leveren aan de 
nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Almere. De digitale bijeenkomst 
'Bijzonder samen', met muzikale omlijsting van het AJSO, kunt u bekijken op 
zaterdag 2 januari 2021 vanaf 19:30 uur via almere.nl/nieuwjaarsvideo.  
 

Bedankt! 

Onze Strijkersklas bestaat dit jaar uit 6 violisten en 3 cellisten in de leeftijd tussen 
de 7 en 10 jaar. Na de herfstvakantie zijn zij gestart met de repetities onder 
leiding van dirigent Harry Vogel. Door de leden van Rabobank Almere is via de 
Club Support actie 2.737,03 euro opgehaald. Hiermee kunnen we de Strijkersklas 
langer gratis aanbieden aan onze jongste leden. 
 
De jaarlijkse Vriendenloterij heeft het mooie bedrag van 3.546,73 euro 
opgeleverd.   
 
Bedankt voor uw bijdragen!  
 

Nog even dit 
• Wij zijn op zoek naar twee (gebruikte) laptops waarmee e-mailen mogelijk is. 

Als u een geschikte laptop voor ons heeft, kunt u e-mailen 
naar penningmeester@ajso.nl.  

• Het AJSO wil in het eerste weekend van de zomervakantie (tussen 9 en 16 juli) 
graag enkele concerten in Nederland geven. Weet u een geschikte 
(overdekte) locatie daarvoor? Wij horen het graag.  
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