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Van de voorzitter
Op de valreep hebben we dankzij een
aantal leden kans gezien om het
dagelijks bestuur van onze vereniging
compleet te maken. We hebben Kees
Lippens bereid gevonden om het
penningmeesterschap voor zijn rekening
te nemen en Kees Colijn het
secretariaat. Ikzelf heb de draad van het
voorzitterschap na een afwezigheid van
3 jaar weer op mogen nemen.
Wij vormen met z’n drieën een goed
team.
Samen met de coördinatoren vormen
wij het algemeen bestuur en we hebben
er allemaal heel veel zin in.
Met elkaar loodsen we de vereniging het
jubileumjaar 2016 in.

Graag zouden we voor het PR-werk van
de vereniging nog graag een PRmedewerker willen aanstellen. Dit is
heel leuk, nuttig en creatief werk. Meld
u aan en waag de kans dit werk op u te
nemen! U zult er versteld van staan hoe
leuk dit is. Voor informatie kunt u terecht bij het secretariaat.
Namens alle bestuursleden wil ik u allen
hele fijne feestdagen toewensen en een
heel gelukkig en muzikaal 2016.
Ger Op den Kelder, voorzitter

Van de penningmeester
Op voordracht van een van de leden ben ik tijdens
de Algemene Ledenvergadering op 25 september
benoemd tot penningmeester van de vereniging.
De afgelopen periode heb ik benut om zicht te krijgen op het reilen en zeilen van de vereniging en
uiteraard van de financiële situatie.
De begroting voor 2015-2016, zoals gepresenteerd
op de Algemene ledenvergadering, vertoont een behoorlijk tekort. Vandaar dat het
bestuur besloten heeft om een bescheiden contributieverhoging van € 5,- per lid per
jaar toe te passen.
Vanwege de inwerkperiode ben ik nog niet toegekomen aan het innen van de contributies en donatiegelden. Ik maak daarvoor dankbaar gebruik van de kennis die de
oud - penningmeester Hans Pallada hierover heeft.
Overigens kan ik u melden, dat per 1 januari 2017 het acceptgiroformulier wordt
afgeschaft. In verband hiermee verzoek ik u vriendelijk om de contributie- en
donatiegelden te laten innen via een machtiging. U vindt het formulier incassomachtiging op onze website.
Kees Lippens, penningmeester

Nieuwe huisstijl
Voor u ligt de nieuwsbrief voor donateurs en leden van de
vereniging Symfonieorkest Bloembollenstreek in nieuwe
huisstijl.
Op de Algemene Ledenvergadering van 25 September j.l.
presenteerde het bestuur van Symfonieorkest Bloembollenstreek vol trots een nieuw logo voor de vereniging. Het logo is
geïnspireerd op de opstelling van een symfonieorkest in fleurige kleuren die passen bij de Bollenstreek.
Zo refereren de stipjes niet alleen aan de muzikanten, maar
ook aan de bollenvelden.
Het puntje op de i (in Symfonieorkest) is tevens de dirigent.
Voor het ontwerp is het bureau Windkracht 10 in
Rijpwetering ingeschakeld.
Behalve een nieuw logo is er ook een banner ontworpen.
Deze prachtige banner zal voortaan te zien zijn bij
activiteiten van onze vereniging.
Naast een nieuw logo staat een ander bijzonder moment in de geschiedenis van
Symfonieorkest Bloembollenstreek voor de deur: in het najaar 2016 bestaat de
vereniging namelijk 40 jaar. Dit zal gevierd worden met allerlei activiteiten,
georganiseerd door een speciaal opgerichte jubileumcommissie. Het oude logo van
de vereniging heeft 40 jaar dienst gedaan. Als het aan het bestuur en de leden van
Symfonieorkest Bloembollenstreek ligt, zal het nieuwe logo dit minstens evenaren.

Floralis
Sinds september repeteren onze orkesten in de
oefenzaal van Floralis. Zoals bij elk nieuw gebouw
hebben we te maken met diverse kinderziektes.
Voor onze orkesten zijn de belangrijkste problemen
de slechte akoestiek en de moeilijke bereikbaarheid
van de pauken voor de oefenzaal.
Ook de andere gebruikers van Floralis ondervinden
diverse problemen.
Wij zijn voortdurend met de beheerder van Floralis in gesprek – en de laatste tijd
ook direct van de wethouder – om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen.
Dit gaat wat ons betreft allemaal veel te traag.
Het is van groot belang, dat ieder die problemen ervaart bij het gebruik van ruimten
van Floralis, dit onmiddellijk meldt bij de coördinator.
Elk probleem wordt door het bestuur onmiddellijk gemeld bij de beheerder van
Floralis en we houden de vinger aan de pols.

Het seizoen 2015-2016 tot nu toe
Het zal u niet ontgaan zijn dat het Jeugdsymfonieorkest Bloembollenstreek o.l.v. Erik Waerts op 17
september j.l. het concertseizoen geopend heeft
met het concert in de Feestweek van Lisse. Dit keer
traden zij op met het strijkkwartet ‘Belvedere’ en
de Lissese Singer-Songwriter Okke Punt. Dit jaar
werd een overwegend licht klassiek programma
ten gehore gebracht in het paviljoen op het Heemskerkplein, dat na de succesvolle
primeur vorig jaar wederom een sfeervolle ambiance vormde voor een succesvol
concert.
Op 28 september hield het Symfonie Orkest Bloembollenstreek
een openbare repetitie in Floralis in het kader van Cultureel
Café Lisse. Dirigent Paul van der Reijden gaf uitleg aan het
publiek wat er allemaal komt kijken bij het instuderen van een
nieuw programma. Op 28 september stond het orkest nog aan
het begin van dat proces. Op 28 november j.l. werd het project
afgerond met het geslaagde concert in de Pauluskerk in Lisse. In
de bomvolle kerk speelde het orkest het vioolconcert van
Johannes Brahms met als soliste de inmiddels ook in het
buitenland bekende violiste Merel Vercammen. Na de pauze
speelde het orkest de zesde Symfonie (‘Pastorale’) van Ludwig
van Beethoven. De dirigent had ook bij dit stuk de touwtjes goed in handen.
Op 27 november organiseerde het Junioren– en
Jeugdsymfonieorkest Bloembollenstreek de
jaarlijkse Pepernoteninstuif. Dit voor de
Bollenstreek unieke project geeft jonge kinderen
de mogelijkheid om ook eens mee te spelen in een
symfonieorkest. Dit jaar was de zaal goed gevuld
met in totaal 50 jonge muzikanten van 6 tot 14
jaar. In korte tijd studeerde de groep 11 Sinterklaasliedjes in en gaf aan het eind van de instuif
een concertje voor ouders, zusjes, broertjes, opa’s en oma’s. Uiteraard kwamen er
twee pieten op bezoek en kregen de kinderen na afloop een pakje en een zakje
pepernoten.
Het ensemble, samengesteld uit leden van het Junioren
– en Jeugdsymfonieorkest Bloembollenstreek, trad dit
seizoen al twee maal op. De eerste keer was dat tijdens
de vrijetijdsmarkt in Sassenheim op 5 september. De
tweede maal was dit tijdens de Bridge drive van Unicef
in Lisse op 22 november.
Het Jeugdsymfonieorkest Bloembollenstreek was actief
op het Kamermuziekfestival in Hoofddorp op 14 november. Samen met het Jeugdsymfonieorkest Haarlemmermeer gaf zij een concert in het Cultuurgebouw in
Hoofddorp. Leroy van der Poel (stagiaire bij Erik
Waerts en orkestlid van het JO) was gastdirigent bij dit
concert.
De vereniging heeft meegedaan aan een tweetal acties. De Rabobank Clubkas
Campagne en de Grote Clubactie. De acties hebben in totaal ruim €1000,- opgeleverd voor onze clubkas. Dank voor uw inspanning!
Als u meer wilt lezen over al deze activiteiten dan kunt u dat doen op onze website:
www.symfonieorkest-bloembollenstreek.nl of volg ons op Facebook en Twitter:
https://www.facebook.com/symfonieorkest.bloembollenstreek
https://twitter.com/@bborkest De tweets zijn overigens ook te zien via de website.

Concertagenda

Op 2 april 2016 organiseert de vereniging het jaarlijkse Tulpenconcert. De
drie orkesten van de vereniging presenteren zich dan aan het publiek in een
gezamenlijk concert. Op dit moment is
de locatie nog niet bekend.
Actuele informatie vindt u op onze
website.

Op 23 april 2016 geeft het Symfonie
Orkest Bloembollenstreek het traditionele voorjaarsconcert in Floralis in Lisse.
Het concert staat dit jaar in het teken van
de uitwisseling met het Italiaanse koor
'La Settima Nota'.
Het orkest is in april 2015 op bezoek
geweest bij het koor in Italië en ontvangt
het koor nu in Lisse. Het koor is te gast
van 22 t/m 25 april 2016. Er worden
allerlei activiteiten georganiseerd
waarmee we de Italianen een gastvrije
tijd willen bezorgen. Uiteraard laten we
hen ook kennis maken met onze
prachtige Bollenstreek die dan in bloei
staat.

Tot slot
Rotaryclub Haarlemmermeer van 1852 heeft
het initiatief genomen om een muzikale kerstmarkt te organiseren op 18 december a.s. om
geld in te zamelen voor Voedselbank
Haarlemmermeer. Het Jeugdsymfonieorkest
Bloembollenstreek levert een bijdrage aan een
uitgebreid muziekprogramma op het
Harmonieplein in de muziekkoepel en in zalen
van Pier K Nieuw-Vennep.

