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Voorwoord van de voorzitter

Het orkestjaar 2017-2018 zit er weer bijna op, een jaar
waarin  we  veel  hebben  gedaan,  zowel  muzikaal  als
bestuurlijk. 

We  begonnen  met  een  mooi  evenement  op  3
september.  Een  meespeelconcert  onder  leiding  van  Bram
Soentjens. Een speciale activiteit om de broodnodige nieuwe
leden te werven voor met name de kinderorkesten.  En dat
werkte goed, want deze orkesten zijn nu weer een stuk groter
dan vorig jaar rond deze tijd. Nog niet groot genoeg, vooral
in  Leiden  kunnen  we  nog  nieuwe  muzikanten  gebruiken,
maar  het  tij  lijkt  even  gekeerd.  Ook  met  het  jaarlijks
Sintorkest  hebben  we  nog  een  paar  nieuwe  leden  kunnen
werven,  het  was gelukkig ook daar  weer een stuk drukker
dan vorig jaar.

Andere  mooie  muzikale  momenten  waren  het
winterorkest,  waarbij  het  juniorenorkest  hun  vrienden  uit
Bonn op bezoek hadden. Een heel weekend samen repeteren,
dan samen optreden, en tenslotte samen pizza eten. Muziek
verbroedert, ook bij het JSR, en pizza helpt daar zeker bij.

Het symfonieorkest had een zeer speciaal lenteconcert,
dat  we  dit  jaar  konden  geven  in  het  groene  kerkje  in
Oegstgeest.  Een  mooiere  plek  om op te  treden  is  in  deze
omgeving  niet  beschikbaar.  Een  soliste  uit  eigen  orkest
speelde de sterren van de hemel, het is ongelofelijk hoeveel
talent we in huis hebben.

Bestuurlijk  is  de  belangrijkste  verandering  het
nieuwe  convenant  tussen  BplusC  en  JSO.  Officieel  is  het
JSR  een  samenwerking  tussen  BplusC  en  het  JSO  (de
stichting waar het symfonieorkest onder valt). Het convenant
waarin  afspraken  werden  geregeld  was  inmiddels  sterk
verouderd,  en  de  organisatie  van  BplusC  was  veranderd,
waardoor  nieuwe  afspraken  nodig  waren.  Dit  nieuwe
convenant  is  afgelopen voorjaar  getekend, en wordt geldig
vanaf  komend orkestjaar.  Dit  zal  de nodige  veranderingen
met zich meebrengen, en het kan zijn dat het eerste jaar nog
niet alles even soepel gaat. We vragen daarvoor bij voorbaat

uw begrip.  Helaas  hebben we net  gehoord  dat  onze  vaste
BplusC contactpersoon Ita de Hes BplusC in september gaat
verlaten. Dat betekent dat we voor de derde keer in korte tijd
met een nieuwe contactpersoon te maken gaan krijgen. We
hopen dat  deze persoon de betere contacten van de laatste
jaren  nog  verder  zal  versterken.  Ita  de  Hes  willen  we
bedanken voor de prettige samenwerking,  we wensen haar
veel succes in de toekomst.

Ook de komende jaren is er weer veel te doen. De
orkesten moete zeker nog verder groeien, en ook de komende
tijd hebben we weer veel hulp nodig om alle plannen waar te
kunnen  maken.  Zo  zoeken  we  met  spoed  een  nieuwe
secretaris  voor  het  bestuur,  maar  ook  voor  diverse
werkgroepen hebben we mensen nodig. Kijkt u a.u.b. even
goed  in  het  programmaboekje  van  het  zomerconcert  voor
meer details. We hopen van harte dat u ons daarbij  net zo
actief zult helpen als u het afgelopen jaar heeft gedaan, zodat
komend  seizoen  weer  beter  zal  zijn  dan  het  afgelopen
orkestjaar.

Namens het JSR bestuur,

Erik Sistermans, voorzitter

Het JSR op het Junioren Symfonieorkesten 
Spektakel in Archeon, 24 juni 2018

We  verzamelden  bij  het  DaVinci  college  in  de
Kagerstraat. We gingen met de bus naar het Archeon. Toen
we  aankwamen  verzamelden  we  ons  per  groepje  bij  de
groepjesouders.  We gingen met ons orkest alleen spelen in
de  Middeleeuwen.  Maar  één  contrabas  was  in  de  bus
achtergebleven en de bus was al weggereden. De bus kwam
terug en we hebben het laatste liedje nog een keer gedaan,
iedereen  kon nu meespelen.  We mochten  met  de groepjes
genieten van het park. Om 13.00 kwamen we weer bijeen bij
de speelweide om te lunchen. We gingen met 21 orkesten uit
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heel  Nederland  spelen  in  de  Arena.  We  waren  met  781
kinderen!  Het  slotspektakel  ging  goed,  maar  één  van  de
stukjes (Summer Jam)  deden ze sneller dan wij het hadden
geoefend. Aan het einde ging iedereen weer naar huis. Het
was een leuke dag!

Maaike Waszink (KOL)

Op  24  juni  vond  het  tweejaarlijkse  Junioren
Symfonieorkesten  Spektakel plaats  in  het
openluchtmuseum  Archeon  in  Alphen  aan  den  Rijn,  een
prachtige  omgeving  voor  zoveel  jonge  musici.  Stijn
Schmeddes (dirigent van de Leidse tak) en Bram Soentjens
(dirigent in Oegstgeest) hadden samen met de kinderen hard
gewerkt aan het instuderen van een dubbel programma: ons
orkest  gaf  een  eigen  concert,  en  het  nam ook samen  met
twintig  andere  jeugdorkesten  deel  aan  een  mega-concert.
Ons  eigen  optreden  vond  plaats  op  het  sfeervolle
‘marktplein’ van het Middeleeuwse stadje, met een geit en
ganzen, maar ook aardig wat mensen als luisteraars. Ondanks
het feit dat we in vliegende vaart waren komen aanstormen
(het  optreden  begon al  om 10:00),  maakten  Bram en  het
orkest er een mooie voorstelling van. 

Bij het megaconcert werden drie heel verschillende
stukken uitgevoerd:  Mozarts Ontvoering uit de Seraglio (in
een bewerking van Richard Meyer), het voor de gelegenheid
gecomponeerde  Summer  Jam  (van  Albert  Dam,  die  ook
aanwezig was) en Spartacus (van Brian Balmages). Voor de
liefhebbers van oude geschiedenis was het extra leuk dat dat
laatste stuk in Romeins decor -de arena die normaal gebruikt

wordt  voor  gladiatorenspelen  -  werd  uitgevoerd.  Ook
Mozarts  stuk  kwam  goed  uit  de  verf:  het  verschil  tussen
piano en forte is echt heel overtuigend met zo’n groep, en de
uitgebreide slagwerksectie voegde ook mooi drama toe. 

Heel  bijzonder  aan  het  mega-orkest  is  dat  je  een
goed  overzicht  krijgt  van  wat  de  Nederlandse  jeugd  zoal
speelt.  Het  zal  niemand  verbazen  dat  de  viool  in  de

meerderheid  was.  Ons  orkest  was  ook  goed
vertegenwoordigd bij de schaarsere instrumenten: een aardig 
deel van de contrabassisten, harpisten en fluitisten speelt bij
het JSR. Helemaal bijzonder is dat de enige fagot van die dag
– toch een essentieel onderdeel van een serieuze bassectie –
bij  ons  hoorde!  Ook  opvallend  was  dat  de  meeste  andere
orkesten wat oudere leden hadden. Blijkbaar slaagt het JSR
er goed in ook jongere kinderen echte orkeststukken te laten
spelen.

Tussen de optredens door was er voldoende tijd om
in  groepjes  het  park  te  bekijken.  Samen  vlot  varen,  vuur
maken,  zwaardvechten  en  naar  optredens  van  andere
orkesten  luisteren  was  ook  een  mooie  aanvulling  op  de
muzikale  samenwerking.  Dankzij  de  royale  aanwezigheid
van  ouders  was  er  voldoende  hulp  om  de  kinderen  te
begeleiden en iedereen op tijd met het goede instrument af te
leveren,  zelfs met de logistiek uitdagende instrumenten als
harp en keyboard.  Zowel muzikaal  als sociaal was het dus
een dag om zeer tevreden op terug te kijken.

Liesbeth de Wreede (coördinator KOL)
Lian Wintermans (coördinator KOO)
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Het Lenteconcert met soliste Tessa Körnmann

Op zondag 15 april gaf het Symfonieorkest het Lenteconcert
in  de  Groene  Kerk  in  Oegstgeest.  Elk  jaar  laat  het  meest
gevorderde  JSR-orkest  tijdens  dat  concert  horen  wat  ze
kunnen.  Op het  programma stonden dit  jaar  de  Bohemian
Rhapsody  van  Queen,  Beethoven’s  Egmont  ouverture,  en
Haydn’s  Symphonie  101,  met  de  bijnaam  ‘De  Klok’.
Inderdaad, in het tweede deel hoor je de secondes letterlijk
wegtikken. 

Traditioneel wordt er op het Lenteconcert ook met een
solist gewerkt – en de afgelopen twee jaar is die rol vervuld
door  (oud-)leden  van  JSR  die  inmiddels  allebei  op  de
vooropleiding  van  het  Koninklijk  Conservatorium  in  Den
Haag  studeren.  Vorig  jaar  was  dat  Bas  Otten  met  het
Trompetconcert in As van Alexander Arutiunian; dit jaar was
daar  Tessa  Körnmann  met  het  Klarinetconcert  van  Franz
Krommer.  Reden genoeg om eens aan Tessa te vragen hoe
het zit met haar liefde voor haar instrument. Tessa begon op
haar 9de met de klarinet. 

Wist je meteen al dat het de klarinet moest worden? 
Nee, eerst heb ik nog aan viool of de cello gedacht. Maar 
uiteindelijk heb ik gekozen voor het lievelingsinstrument van
Mozart, de klarinet. 

Wat vind je zo mooi aan je instrument?  
Tessa: Met een klarinet kun je echt heel veel. Niet eens 

persé qua stijl: je kunt met de klarinet echt een persoonlijke 
klank creëren, die je heel direct kan laten horen. 

Wat is je leukste/ gekste herinnering aan JSR? 

Tessa: Toen ik net in 
het Kinderorkest zat, 
zei Mark een keer 
tegen wat kinderen 
die niet goed aan het 
meedoen waren: “Als
je dat nog een keer 
doet, geef ik je een 
draai om de oren!”  
Op een gegeven 
moment liep hij naar 
een meisje toe en ik 
dacht - oh mijn God, 
nu gaat hij haar echt 
slaan! Maar toen nam
Mark de baton en 
draaide er letterlijk 
een rondje mee om 
haar oor. (Redactie: 
oef! Gelukkig maar!) 

Heb  je  nog  een
tip voor de kinderen

die net bij het orkest zijn begonnen? 
Tessa:  Iets  waar  ik  heel  lang  over  heb  gedaan,  is  te

durven spelen – echt hàrd spelen. Ik weet niet eens zeker of
ik dat nu al helemaal durf.  Maar het gaat  erom dat je niet
bang bent om fouten te maken. Dus mijn tip is gewoon je
gang gaan: je merkt  vanzelf  wel wanneer het  echt  fout is.
Persoonlijke stijl wordt altijd gewaardeerd… Nou, niet altijd
natuurlijk, maar meestal wel! 

Superleuk Tessa! We wensen je heel veel succes!  
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Bonn op bezoek bij het JO in Leiden!

Sinds  vele  jaren  heeft  het  Juniorenorkest  een
uitwisselingsprogramma met het Symfonieorkest  en de Big
Band  van  het  Carl-von-Ossietzky-Gymnasium  uit  Bonn.

Vorig jaar zijn de Junioren op bezoek geweest in Bonn en
deze winter kwamen de orkesten uit Bonn onze kant op! 

Vrijdagmiddag  begonnen  we  met  een  gezamenlijke
repetitie: de aula in het Da Vinci zat stampvol! En wat klonk
het lekker compleet, met al die blazers uit Bonn erbij!

Na de repetitie was er voor iedereen een broodje met
knakworst (of twee broodjes, of drie…) en daarna gingen de
orkestleden uit Bonn naar de jeugdherberg in Noordwijk.

Zaterdag  werd  er  weer  de  hele  dag  gerepeteerd.  De
Junioren  hadden  veel  lekkere  dingen  gebakken  en
meegenomen,  zodat  we de dag wel  doorkwamen.  Aan het
einde  van  de  middag  gingen  de  Junioren  nog  mee  naar
Noordwijk,  waar  we  gezamenlijk  hebben  gegeven  en  nog
wat spelletjes hebben gedaan.

Zondag was de dag van de gezamenlijke uitvoering in
de  Petruskerk.  Het  was  een  mooi  concert  met  veel
afwisselende  stukken.  Na  afloop  trakteerden  we  de
orkestleden  nog  op  pizza  en  daarna  ging  iedereen  weer
huiswaarts.  Het was leuk om elkaar  weer te ontmoeten en
met elkaar  te musiceren.  We kijken uit  naar  een volgende

uitwisseling! Tenslotte willen we alle ouders die dit weekend
hebben meegeholpen nog heel hartelijk bedanken.

Namens de Junioren,
Tineke Domburg-de Rooij

100+ volgers op Instagram, hoe doen ze dat?!?

Sinds december heeft het JSR zijn eigen Instagram account, 
waar de PR van het Jeugdbestuur elke week een foto uploadt.
We hebben binnen een paar maanden al meer dan honderd 
volgers op Insta: natuurlijk veel orkestleden van het JSR, 
maar inmiddels is het al een heel netwerk, in binnen-en 
buitenland. 
We worden nu gevolgd door onder andere het Noord 
Nederlands Orkest, het Frysk Jeugdorkest, Cappella 
Amsterdam, het Domstad Jeugdorkest en het Rembrandt 
Frerichs Trio.
Hoe hebben we dit voor elkaar gekregen? Hier het 
stappenplan.

Stap 1. Neem een leuke naam met foto 

Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek is een sam 4

4
4

Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek is een samenwerking
van BplusC afdeling Muziek en 
stichting Jeugdsymfonieorkesten Oegstgeest



Stap 2. Plaats duidelijke foto’s (vraag wel toestemming 
als er iemand herkenbaar op staat) met een leuke 
beschrijving. 
Stap 3. Zet in de beschrijving iets van “Wat vind jij het 
mooiste stuk dat we spelen?” en dan kunnen je volgers
comments plaatsen.
Stap 4. Ga mensen volgen - en vraag of ze je terug 
willen volgen!
Stap 5. Neem een extra app zoals ‘Instasecrets’, waar 
je kunt zien of je al gevolgd wordt door de mensen die 
jij aan het volgen bent.
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Meer en actuele informatie over onze concerten is te
vinden op www.JSRijnstreek.nl

Colofon
Coordinatie nieuwsbrief: Minou Schraven 
copij naar: info@jsrijnstreek.nl
Opmaak nieuwsbrief: Jan Waszink
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Kinderboeken, prentenboeken, jeugdboeken,
alle leeftijden en niveaus.

Boeken over opvoeding.

Sprookjes, mythen en legenden voor kinderen en
volwassenen.

Kaarten, posters,
Lyra potloden, Filia krijtjes,

educatieve spelletjes en cadeautjes.

Kindertheater:programma in de winkel.
Reserveren telefonisch of op de website.

Rapenburg 17
Leiden

071-5128658
www.silvester-leiden.nl
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