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Beste donateur,  

 

Concertagenda 
 

21 maart 2015 

 

Tulpenconcert door het JO en 

SOB in het Teylingen College   

Locatie Leeuwenhorst, Lange-

laan 1, Noordwijkerhout. 

 

Kaarten verkrijgbaar in de 

voorverkoop (korting € 2,50) 

en aan de zaal. 

18 april 2015 

 

Ode aan de narcis. Een geza-

menlijk concert van het JUSO 

en het SOB met medewerking 

van het BIB (Bollenstreek in 

beeld) in de Grote Kerk, Hee-

reweg 250, Lisse. 

 

Aanvang 19:30 u 

 

Kaarten verkrijgbaar in de 

voorverkoop (korting € 2,50) 

en aan de zaal. 

Let op: In de voorverkoop 

zijn combinatiekaarten ver-

krijgbaar tot 18 maart. 

 

 

Hierbij hebben wij het genoegen u de tweede Nieuwsbrief van dit seizoen aan te bieden. 

Naast alle werkzaamheden die een secretaris te doen heeft, is het bestuur ook bezig geweest 

om de organisatie van de komende concerten in goede banen te leiden. 

Op 21 maart a.s. vindt in het Teylingen College, Langelaan 1 in Noordwijkerhout ons Tulpen-

concert plaats en op 18 april organiseren we in De Grote Kerk, Heereweg 250 te Lisse ons 

concert Ode aan de Narcis. 

Op 21 maart spelen de orkesten SOB en JO, resp. o.l.v. Paul van der Reijden en Erik Waerts 

en op 18 april geven het SOB en het JUSO o.l.v. Paul van der Reijden en Marcus Vliegen, 

samen met hun orkestleden een mooi concert. Dit laatste in samenwerking met de BIB. 

Op bijgaande posters staat alle informatie over programma, kaartverkoop en aanvangstijden. 

Voor het eerst in ons bestaan is het mogelijk om voor beide concerten de zgn. Combikaart te 

kopen. 

Dat is een toegangskaart die voor beide concerten geldig is. Zeer voordelig, want koopt men 

voor elk concert apart een kaart, dan moet 2 x € 12,50  = € 25,00 worden betaald; de combi-

kaart kunt u al aanschaffen voor € 17,50 !! Bovendien geldt ook hier, dat in de voorverkoop € 

2,50 korting wordt gegeven. 

Alle reden dus om in de voorverkoop toegangskaarten te kopen. De voorverkoop van Combi-

kaarten en normale kaarten voor het concert op 21 maart loopt t/m 14 maart. De voorverkoop 

voor toegangskaarten voor het concert op 18 april loopt t/m 10 april 2015. Via onze site kunt u 

de kaarten alvast bestellen en betalen. Uw bestelling komt daarna per post bij u in de brieven-

bus. 

 

Graag tot ziens in Noordwijkerhout en/of in Lisse! 

Marijke Vos, secretaris 

Wijzigingen in het bestuur 

 
Tijdens de bijzondere Algemene Ledenvergadering van 2 februari jl. heeft Hans Pallada als 

penningmeester afscheid genomen van onze vereniging. Hans Pallada is bijna 4 jaar bestuurslid 

geweest en heeft de financiën van de vereniging zeer deskundig beheerd. De voorzitter heeft 

tijdens de ALV Hans Pallada dan ook hartelijk bedankt voor zijn inzet. 

Ger Op den Kelder is tijdens de ALV benoemd tot secretaris/penningmeester. Hij wordt daarbij 

geassisteerd door een tweetal vrijwilligers: Ester van der Zwet en Kees Colijn. Assistentie is 

altijd welkom  

Marijke Vos heeft aangegeven tot aan de ALV in september werkzaamheden voor de vereni-

ging te blijven verrichten. 

Het SOB gaat naar Rome 
 

24 Leden van het SOB gaan van 23 t/m 27 april naar 

Rome. Ze gaan daar naar toe op uitnodiging van het 

koor “La settima Notta” uit Manziana.  

Vanzelfsprekend zullen het koor en het SOB enkele 

concerten verzorgen, waarvoor zij zeer intensief moe-

ten studeren en repeteren.  

De SOB-leden logeren bij de koorleden thuis. 

Het is de bedoeling, dat de leden van het koor uit 

Manziana volgend jaar naar Nederland komen. 

 



 

Secretariaat 
E-mail:  

secretariaat@symfonieorkest-bloembollenstreek.nl 

Website:  www.symfonieorkest-bloembollenstreek.nl 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn eventuele adreswijzigingen (ook 

wijzigingen van e-mail adres) door te geven aan het secreta-

riaat. Alleen op die manier kunnen we u bereiken voor het 

verspreiden van nieuws. De nieuwsbrief per e-mail ontvan-

gen kan natuurlijk ook. Wilt u dan zo vriendelijk zijn  uw e-

mail adres door te geven aan het secretariaat.  

Jeugdsymfonieorkest naar de Doelen in Rotterdam 
 

Tijdens de voorronde van het Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten  heeft het Jeugdsymfonieorkest Bloembollen-

streek  met glans de finale bereikt.  

Op zaterdag 28 februari en zondag 1 maart  trokken vanuit het hele land 10 Jeugdsymfonieorkesten met 500 jonge musici naar 

het gloednieuwe, pas door koning Willem Alexander  geopende,  Akoesticum in Ede. In de tweede afdeling mocht het Jeugd-

symfonieorkest  Bloembollenstreek het opnemen tegen het  Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek uit Oegstgeest en het Frysk Jeugd 

Orkest uit Heerenveen.  

Het Jeugdsymfonieorkest Bloembollenstreek onder leiding van Erik Waerts speelde stukken van Offenbach, Bizet en Saint Sa-

ëns. Dit ging zo goed en enthousiast dat ze tijdens de finale op 13 juni in De Doelen in Rotterdam mogen proberen de beste van 

hun afdeling te worden. Een uitdaging waar dirigent en  orkestleden, die afkomstig zijn uit verschillende gemeentes van de Bol-

lenstreek, maar al te graag voor de volle honderd procent aan willen werken.  

Om de muziek van het Jeugdsymfonieorkest van de Bollenstreek te kunnen beluisteren, hoeft u niet te wachten tot 13 juni. Het 

orkest is tijdens het Tulpenconcert samen met het Symfonie Orkest Bloembollenstreek op 21 maart te beluisteren in het Tey-

lingen College, locatie Leeuwenhorst, te Noordwijkerhout.  

Bovendien is het Jeugdsymfonieorkest Bloembollenstreek op 5 mei te beluisteren op de Keukenhof. 

Opening van Floralis 
Het lijkt er nu echt van te komen. Floralis, het nieuwe cultureel centrum van Lisse zal in mei in gebruik genomen worden. 

Floralis wordt de repetitielocatie van onze orkesten.  De vaste gebruikers van Floris is gevraagd om in de openingsweek van 18 

t/m 24 mei zich aan de inwoners van Lisse en de gehele Bollenstreek te presenteren.  De voorbereidingen zijn in volle gang.  

Het belooft een prachtig programma te worden. Later hierover meer. 

http://109.73.237.247/spelen/index.php/orkesten/afdeling-2/54-jeugd-symfonieorkest-rijnstreek

