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Voorwoord van de voorzitter

werd er die middag enthousiast gerepeteerd en gespeeld, en
heel wat kinderen zijn daarna meteen lid geworden van het
Kinderorkest. Daarmee bleek een soort kritische grens
doorbroken, want met name in Oegstgeest zit de groei er
sindsdien lekker in.
Tenslotte gaat er iets veranderen in de samenwerking
met BplusC. Officieel is het JSR een samenwerking tussen
BplusC en het JSO (de stichting waar het Symfonieorkest
onder valt). Het convenant met de afspraken was inmiddels
sterk verouderd, en ook intern bij BplusC was er veel
veranderd. Nieuwe afspraken waren dus hard nodig. Die
afspraken zijn inmiddels gemaakt, en zullen ook op de
ouderavond worden besproken. Gelukkig hebben de
veranderingen bij BplusC ervoor gezorgd dat de
samenwerking sterk is verbeterd, en dat de betrokkenheid
van BplusC bij het JSR alleen maar groter is geworden. Ook
weer goed nieuws dus.
Samenvattend: we zijn goed op weg, maar daarmee zijn
we er nog niet. Om ook in de toekomst gezond te blijven,
zullen alle drie de orkesten verder moeten groeien. Uw hulp
is daarom ook de komende tijd weer hard nodig, zodat we al
die leuke plannen en projecten die op stapel liggen ook waar
kunnen maken. We hopen van harte dat u ons daarbij net zo
actief zult helpen als u het afgelopen jaar heeft gedaan.

Een Nieuw Elan
Laat ik eerlijk zijn, vorig jaar om deze tijd ging het niet goed
met het JSR. De orkesten werden steeds kleiner, met name de
Kinderorkesten. En die groepen zijn nu juist de basis: van
daaruit worden de kinderen enthousiast en stromen ze door
naar de Junioren en het Symfonieorkest. Daarnaast liep het
bestuur leeg, zaten we zonder secretaris, en werd het steeds
lastiger om voldoende vrijwilligers te vinden. Gelukkig kan
ik nu melden dat deze neergang is doorbroken, en dat we
weer volop aan het bouwen zijn met het JSR.
Een belangrijk keermoment was de ouderavond op 10
februari 2017. We hebben toen samen met BplusC en een
groot aantal ouders nagedacht over hoe we verder moesten.
Een verslag van deze avond stond in de vorige nieuwsbrief.
Belangrijke winst die avond was de oprichting van een
Concertcommissie, die de organisatie van de concerten uit
handen heeft genomen van het bestuur. U heeft ongetwijfeld
gemerkt dat de concerten sinds die tijd weer professioneler
worden georganiseerd, en u veel tijdiger wordt geïnformeerd.
Daarnaast werd het op de ouderavond duidelijk dat veel
ouders best af en toe iets willen doen voor het JSR, maar dat
hen vaak niet duidelijk is wat er nodig is. Bovendien geldt
voor veel ouders dat ze pas op het laatste moment hulp toe
kunnen zeggen. Om die reden sturen we nu vaker een
concrete oproep rond als er hulp nodig is, en daar wordt
gelukkig enthousiast op gereageerd. Zo was het geen enkel
probleem om voldoende hulpouders voor het Winterconcert
te krijgen. Vanwege dit succes, en omdat wij het belangrijk
vinden om goed contact met alle ouders te hebben,
organiseren we binnenkort weer een ouderavond. Datum en
locatie worden binnenkort bekend gemaakt.
Een ander belangrijk moment was het Meespeelconcert
aan het begin van het seizoen, op 3 september. Dit was een
idee van Ita de Hes, onze nieuwe contactpersoon van
BplusC. Uit ervaring wist zij dat het begin van het schooljaar
het beste moment was om leden te werven. En dat is goed
gelukt. Onder de bezielende leiding van Bram Soentjens
Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek is een sam

Namens het JSR bestuur,
Erik Sistermans, voorzitter

Concertreis naar Praag
Deze zomer maakte het Symfonieorkest een concertreis naar
Praag. Begeleid door dirigenten Mark en Bram en oudorkestlid Lisa, gaf het orkest twee uitverkochte concerten - en
ze pikten in hun vrije tijd ook nog wat cultuur en
stedenschoon mee.
Praag: we waren er graag!
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Het Opstap-orkest voor Volwassenen

Hoewel de busreis naar Praag erg lang was, hebben we ons
prima kunnen vermaken met het katten kaartspel van Femke
genaamd “Exploding Kittens”. We kwamen aan in het dorpje
Beroen, waar we werden verdeeld over twee-persoons
kamers. Met 2 personen op een kamer was natuurlijk
gezellig, maar even buurten bij de buren was nog leuker.
De repetitielocatie was op loopafstand, maar we gingen
toch lekker met de bus: instrumenten kunnen zwaar zijn en
een blessure ligt zo op de loer.
We hebben een rondleiding gehad door Praag van een
gids die Nederlands had gestudeerd. Dat maakte alles wat
makkelijker, want Tsjechisch is een erg moeilijke taal. Het
hoogtepunt waren toch wel de concerten zelf, die werden
gegeven op prachtige locaties. De bootreis over de Moldau
viel ook erg in de smaak. Praag vanaf het water, prachtig.
Toen nog de terugreis, maar als je je verheugt op het
weerzien van je ouders, is zo’n lange reis toch wel erg traag helemaal vanuit Praag.

Jullie kennen Stijn Schmeddes natuurlijk allemaal als
dirigent van het Kinderorkest Leiden, de groep die op
maandag in het Volkshuis repeteert. Maar wisten jullie dat
Stijn elke maandagavond nòg een orkest dirigeert? In dat
Opstap-orkest voor Volwassenen zitten studenten,
pensionado’s - en alles wat daar tussen zit. Allemaal zijn ze
op latere leeftijd begonnen zijn met het bespelen van een
instrument (of op een nieuw instrument overgestapt). En net
als de leden van de orkesten van JSR vinden zij het vooral
leuk om samen muziek te maken.
Sommige van de orkeststukken zouden jullie bekend in
de oren klinken: bijvoorbeeld de “Slavonic Dance”, die de
Junioren hebben gespeeld. En vorig jaar hebben we ook
“Happy” gespeeld, van Pharrel Williams – net als het KO op
het Zomerconcert. Maar we spelen ook andere stukken,
bijvoorbeeld een stuk uit de “Indes Galantes” van Rameau.
De afgelopen maanden is het orkest flink gegroeid –er zijn
nu contrabassen, cello’s, eerste en tweede violen, een
altviool, piano, een dwarsfluit en twee klarinetten. En hoe
meer zielen, hoe meer vreugd: dus mochten er nog
(groot)ouders zijn die het leuk vinden, kom vooral een keer
luisteren!

Daphne Visser, Femke Sistermans, Anna Leinarts
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we echter in het Koetshuis, waar het ook erg gezellig was.
Na een voorspoedige busreis kwamen we op de locatie aan
en kregen we soep en een broodje worst waarna we direct al
de eerste repetitie hadden. Na de repetitie dronken we nog
een kop thee en gingen we slapen (nou ja, slapen….,
niet direct in ieder geval).
Zowel zaterdag als zondagochtend is er weer goed
gerepeteerd. Tussendoor werd er ook serieus aan het
huiswerk gewerkt, maakten we een (regenachtige) wandeling
naar Molen ‘De Duif’, werd er goed gebruik gemaakt van de
biljarttafel en werd er veel, heeeeeel veel gekletst….
Op de Bonte Avond streden 19 dirigenten in spe om de
‘gouden baton’ in een speciale aflevering van Maestro. De
kwaliteiten waren heel wisselend; maar een paar kinderen
zouden Mark zo een keer kunnen vervangen!
Al met al was het weer een geslaagd weekend: muzikaal
gezien is er weer een sprong voorwaarts gemaakt én sociaal
gezien zijn de onderlinge contacten weer verstevigd en
hebben de orkestleden elkaar goed leren kennen.

Studieweekend Junioren
Vrijdag 17 november was het weer zover: het traditionele
studieweekend voor de Junioren! Ook dit jaar gingen we
weer naar De Grote Bunte in Nunspeet. Dit keer verbleven
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Tineke Domburg-de Rooij
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Het Groot Sinterklaas-meespeel orkest

De JSR Kerst-ensembles
Elk jaar in de decembermaand brengen de orkestleden
van Junioren en het Symfonieorkest Sinterklaas-en
Kerstliedjes ten gehore op allerlei plekken in de Leidse regio.
De bewoners van zorginstellingen, winkelend publiek in
tuincentra en supermarkten: ze worden blij verrast door de
muziek van onze ensembles – en de opbrengst van dit alles is
een mooie aanvulling op de reizenpot van het JSR.
Kroon op het ensemble-seizoen is Kerstavond 24
december in de Leidse Pieterskerk. Tijdens de Kinderdienst
voeren kleine kinderen het kerstspel op. En natuurlijk
worden er die avond veel kerstliedjes gezongen, onder
begeleiding van een ensemble uit ons Symfonieorkest. De
kleintjes kruipen zowat bij de dames op schoot, om maar
niets van het spektakel te hoeven missen. Volgend jaar gaan
we weer!

Voor de Sint is het jaarlijkse Sinterklaas-meespeel Orkest
toch wel een van de hoogtepunten van zijn bezoek aan
Leiden. Ook dit jaar hadden de kinderen van onze twee
Kinderorkesten flink gestudeerd op het repertoire, en dat
brachten ze op zondagmiddag 26 november ten gehore in de
aula van het Da Vinci. Zoals altijd stond de middag open
voor kinderen die nog niet bij het Kinderorkest spelen, zodat
het een gezellige boel werd. Helemaal toen de Sint en twee
Pieten binnenkwamen voor een bezoek!
Arent (8 jaar) van het Kinderorkest Oegstgeest speelde
die middag ook mee: zijn instrument is de contrabas. Een
paar vragen voor hem.
Vraag: Wat vond je het mooiste liedje? – Antwoord: De
zak van Sinterklaas.
Vraag: Wat vond je het leukste moment die middag? Antwoord: Toen mijn kleine broertje Pieter mee ging zingen!
Dat is toevallig: de twee Pieten die erbij waren vonden
óók ‘De zak van Sinterklaas’ het mooiste liedje. De Pieten
gingen ook even dirigeren, maar dat konden ze toch beter
overlaten aan de echte dirigent die middag, Bram Soentjes.
Ook nog een paar vragen aan de Pieten.
Vraag: Wat vond de Sint ervan die middag? Antwoord:
De Sint vond het prachtig. Hij houdt veel van muziek, vooral
van Sinterklaasliedjes.

Vraag: Spelen de Pieten eigenlijk ook een instrument?
Antwoord: jazeker, ze spelen allebei viool. Maar als ze in
Nederland zijn, hebben ze het te druk om te oefenen – dus ze
laten de viool thuis in Spanje. Maar dirigeren, dat lijkt ze ook
wel wat!
Op de JSR-website staan nog meer foto’s en filmpjes.
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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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JSR – Agenda
10 maart: 10 jaar BplusC met het KO en JO
16-18 maart: Studieweekend van het SO
15 april: Lenteconcert van het SO in het Groene
Kerkje, Oegstgeest
18 mei: Anjercollecte door JO en SO
24 juni: Archeon Groot Jeugdorkest Spektakel, voor
het KO
1 juli: Leidse Houtconcert, door het JO
8 juli: Zomerconcert: KO, JO en SO

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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