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Voorwoord 

Beste donateurs, 
 
Graag maak ik u attent op ons Jubileum Tulpenconcert op 25 maart a.s. in ‘De Nachtegaal’  te Lisse en op ons SOB        
Voorjaarsconcert op 8 april a.s. in de ‘Buurtkerk’ te Noordwijk.  Met ons Jubileum Tulpenconcert vieren wij ons 40-jarig 
bestaan. Wij willen deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten gaan en hebben ons vanwege dit heuglijke feit weten te  
verzekeren van een groep klassieke danseressen van MLX Musical & Dance, die tijdens het concert acte de présence geven.         
Bovendien zullen er beelden worden vertoond ‘uit vervlogen tijden’ van ons Symfonieorkest.  Op ons SOB Voorjaarsconcert 
zal onder meer de jonge trompettiste Rianne Schoemaker soleren.  Voldoende reden, dacht ik zo, om een bezoek aan één 
of beide concerten te overwegen. Tenslotte zijn wij mede dankzij u 40 jaar jong gebleven, waarvoor onze hartelijke dank. 
Op de achterzijde treft u de beschrijving in detail van beide concerten aan. Ik wens u alvast bijzonder mooie concerten toe!  
 
Kees Lippens, Voorzitter (wnd.) 

Gegevens concerten 

Voorjaarsconcert Symfonie Orkest Bloembollenstreek 
Datum  8 april 2017 
Aanvang 20:15 uur 
Zaal open 19:45 uur 
Locatie Buurtkerk 
  Hoofdstraat 10, 2202 GD Noordwijk 
Kaarten Volwassenen € 13,- (voorverkoop € 10,50) 
  Donateurs € 10,50 (voorverkoop € 8,-) 
  Kinderen (tot 12 jr) € 8,- (voorverkoop €5,50) 
Verkoop www.symfonieorkest-bloembollenstreek.nl 
  Voorverkoop (t/m 4 april) via de website 
  Na sluiting van de voorverkoop zijn kaarten  
  verkrijgbaar  aan de zaal. 

Tulpenconcert 
Datum  25 maart 2017 
Aanvang 19:30 uur 
Zaal open 19:00 uur 
Locatie Hotel Restaurant ‘De Nachtegaal’ 
  Heereweg 10, 2161 AG Lisse 
Kaarten Volwassenen  € 12,50 (voorverkoop € 10,-) 
  Donateurs € 10,00 (voorverkoop € 7,50) 
  Kinderen (tot 12 jr) € 7,50 (voorverkoop € 5,-) 
Verkoop www.symfonieorkest-bloembollenstreek.nl 
  Voorverkoop (t/m 21 maart) via de website  
  Na sluiting van de voorverkoop zijn kaarten 
  verkrijgbaar aan de zaal. 
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Feestelijk Tulpenconcert  in het teken van 40-jarig jubileum 

Het feest dat aan het begin van dit seizoen van start ging wordt voort-gezet op het 
jaarlijkse Tulpenconcert: deze keer staat het concert volledig in het teken van het    
40-jarig jubileum. Op zaterdagavond 25 maart  dragen alle drie de orkesten van de 
vereniging bij aan deze muzikale feestvreugde.  

Waar kan een jubileum beter mee gevierd worden dan met de populairste 
klassieke muziek? Bekende werken van allerlei componisten zullen dan ook de revue 
passeren op dit bijzondere concert. Vóór de pauze luidt het Juniorensymfonieorkest 
Bloembollenstreek (JUSO) o.l.v. Marcus Vliegen het licht-klassieke programma in met 
onder andere herkenbare melodieën van Haydn, Händel en Tsjaikovski.  

Het Symfonie Orkest Bloembollenstreek (SOB) o.l.v. Paul van der Reijden zet 
de vrolijke noten voort met de energieke ouverture uit de opera Die Zauberflöte van 
Mozart. Daarna neemt het programma een wending naar beroemde muziek met 
volksinvloeden met de meeslepende Hongaarse Dansen van Brahms en delen uit 
Peer Gynt van Grieg.  Het zal voor alle aanwezigen nog een flinke klus worden om 
niet mee te neuriën met de tweede wals uit Jazz Suite No. 2 van Sjostakovitsj,        
uitgevoerd door het  Jeugdsymfonieorkest Bloembollenstreek (JO) o.l.v. Erik Waerts.  

Het    optreden van het jeugdorkest wordt extra bijzonder door twee stukken van hedendaagse componisten, de 
Habanera van Erik Lotichius en een try-out van enkele delen van een nog te voltooien nieuwe compositie van Rieteke 
Hölscher, die al eerder voor het JO heeft gecomponeerd. 
 Speciaal aan deze editie van het Tulpenconcert is ook een samenwerking met dansers van MLX, die net als de  
vereniging Symfonieorkest Bloembollenstreek resideren in cultureel centrum Floralis in Lisse. Hoe hun bijdrage er      
precies uit gaat zien blijft nog een verrassing! Het concert wordt uiteraard feestelijk afgesloten met het traditionele   
optreden van alle drie de orkesten samen. 

Licht klassiek op Voorjaarsconcert Symfonie Orkest Bloembollenstreek 

Na een indrukwekkende uitvoering van meeslepende Romantische muziek op het  
Najaarsconcert in 2016 richt het Symfonie Orkest Bloembollenstreek (SOB) o.l.v. Paul 
van der Reijden zich nu op een licht klassiek programma. Vrolijke en beroemde       
muziek zullen de toon zetten van het Voorjaarsconcert op 8 april.  

De avond wordt geopend met de ouverture uit de opera Die Zauberflöte van 
Mozart. Dit openingsstuk licht al een tipje van de sluier op van het verhaal van de 
opera met diverse thema’s. Zo verwijzen de drie statige openingsakkoorden naar de 
Tempel van Wijsheid, waar de hoofdpersonen Tamino, Pamina en de bekende vogel-
vanger Papageno beproevingen moeten ondergaan. Het lichtvoetige karakter van het 
tweede thema doet denken aan dit guitige personage, net als enkele solopassages 
voor de fluit: die klinken als het gefluit waarmee Papageno de vogels lokt.  

Het solo-instrument van dit Voorjaarsconcert is niet vaak te horen in de rol 
van solist: de trompet. In het trompetconcert van Hummel komen echter alle facetten 
van dit koperinstrument voorbij. Dit virtuoze en vrolijke muziekstuk staat dan ook 
steevast op de lessenaar tijdens het eindexamen op conservatoria, wat ook het geval 
was voor de soliste, Rianne Schoemaker.  

Door haar geweldige uitvoering van Hummels trompetconcert op haar bachelorexamen mocht ze aan haar     
huidige opleiding beginnen, een master klassiek trompet op het Conservatorium van Amsterdam. Ook is Rianne in haar 
nog jonge carrière al trompettiste van het jong Nederlands Blazers Ensemble geweest. 

Het SOB speelt verder werken die zijn geïnspireerd op volksmuziek en -verhalen. Hummel heeft zich wel eens 
gewaagd aan het componeren van Hongaarse dansen, net als Brahms: zijn bekende eerste en derde Hongaarse dansen 
vormen een gepassioneerde start van dit deel van het Voorjaarsconcert. De beroemde eerste Peer Gynt Suite van de 
Noorse componist Grieg roept diverse beelden op van de natuur en folklore van zijn land: zo haalt de 
“Morgenstemming” het ontwaken van de Noorse natuur voor de geest en “In de hal van de bergkoning” een woeste 
trollendans. In de betoverende Tsjechische Suite van Dvořák komen diverse nationale Tsjechische dansen voorbij.       
Laat u verrassen door dit licht-klassieke concert, waar duidelijk zowel veel muziek te herkennen als te ontdekken valt! 


