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Beste orkestleden, ouders en andere vrienden van het JSR,
Vandaag zou het Symfonieorkest van het JSR zijn Lenteconcert geven in het Groene Kerkje in
Oegstgeest. U zou zich opmaken om vanmiddag onder andere het 3e Pianoconcert van Beethoven te
beluisteren. De coronacrisis heeft alles op zijn kop gezet, en het samen musiceren en bezoeken van
concerten is een van de dingen die we hebben moeten opgeven. Weet u nog dat we vijf weken
geleden een vrolijke familiedag zouden hebben met de hele JSR-familie, en dat dat één van de eerste
activiteiten was die werd afgeblazen?
Niemand kan voorspellen hoe de wereld er over twee maanden uitziet, maar hopelijk zijn de
repetities dan weer opgestart. Of het zomerconcert in de Stadsgehoorzaal op 5 juli door kan gaan
lijkt moeilijk voor te stellen, maar misschien kunnen we het jaar besluiten met een vrolijk
openluchtconcert door een gecombineerd JO/SO in de Leidse Hout, gepland op zondag 12 juli. Het is
in ieder geval een plek die ruim genoeg is om gepaste afstand tot elkaar te bewaren. Het bestuur
houdt contact met BplusC om af te stemmen wanneer en in welke vorm er weer samengespeeld kan
worden, maar op dit moment is daar nog geen enkele voorspelling over te doen.
Intussen wordt er natuurlijk wel degelijk nog gemusiceerd, zij het in aangepaste vorm. Musici
verkennen de mogelijkheden van het digitale samenspel, en een van de koplopers is onze eigen
dirigent Bram Soentjens, die met het Kinderorkest een verbluffende prestatie leverde. U heeft het
vast allemaal al gezien, maar mocht u het gemist hebben dan staat onderaan deze brief de link,
evenals nog 2 muzikale oppeppers. En Bram heeft alweer een nieuw plan, waarover u verderop meer
leest. Wij hopen dat jullie allemaal meedoen!
De JO- en SO-leden worden door hun dirigent Mark Tempelaars elke vrijdagavond een half uurtje
onderwezen in harmonieleer. Een beetje theoretische achtergrond die hun samenspel straks nog
doeltreffender maakt. Mark is docent op het ROC Mondriaan en heeft halsoverkop al zijn
muzieklessen webproof moeten maken. Een hele operatie voor alle docenten in Nederland, die met
vallen en opstaan gestalte krijgt, zoals wij allen thuis dagelijks meemaken.
Bij mijn eigen kinderen zie ik dat er ook een digitale vorm is gevonden voor de muziekles, op
basgitaar, cello en zang. Het houdt de regelmaat erin, maar doet ook hevig verlangen naar het
moment dat er weer in levende lijve kan worden lesgegeven.
Tot slot nog een tip: op de website van het JSR zijn nog altijd de stukken voor de familiedag te
downloaden. Bijvoorbeeld een eenvoudige canon met partijen voor elk type instrument, die u met
het hele gezin deze Meivakantie eens door kunt spelen. Wij hebben ons thuis aan de Radetsky-mars
gewaagd, en dat heeft toch weer even het orkestverdriet kunnen stelpen.
Wij hopen dat eenieder gezond blijft, en dat we binnen afzienbare tijd weer plannen kunnen maken
voor onze orkesten. We houden u op de hoogte,
het JSR-bestuur,
Renske Biezeveld, Bas Romeny, Christine Mundschin en Krijn Tabbers (redactie)

MUZIEKTIPS
Ode an die Freude door het JSR Kinderorkest onder leiding van Bram Soentjens
https://www.youtube.com/watch?v=3piSQ9YCT9E&feature=share
All by myself door het Noors Radio Orkest
https://www.nrk.no/video/ca5aabe6-b292-466a-9c4e-a6bbe4e43bcb
of https://www.facebook.com/nrkkork/videos/all-by-myself-korona-edition/3156257061065019/
Stay strong - Rotterdams Philharmonisch met Jamai Loman
https://www.youtube.com/watch?v=ExYi-9x8ia8

KONINGSDAG - OPROEP

Beste muziekliefhebber,
Op Koningsdag kan iedereen het Wilhelmus meespelen met het Koninklijk
Concertgebouworkest! Het orkest hoopt op deze manier onze nationale feestdag te starten
met een groots en positief gebaar van saamhorigheid in deze moeilijke periode. Het KCO
roept iedereen op om maandag 27 april om klokslag 10.00u gezamenlijk het Wilhelmus ten
gehore te brengen. https://youtu.be/uF0tMzZAb7U
Mijn naam is Bram Soentjens, ik ben dirigent bij BplusC en het JSR en voel mij geroepen
deze actie van het KCO te promoten. Om muzikanten te enthousiasmeren wil ik
vooruitlopend op deze actie een speciale videoclip maken. Hiervoor zoek ik muzikanten die
van zichzelf een filmpje willen opnemen terwijl ze het Wilhelmus spelen. Van alle ingezonden
reacties wordt een videoclip gemaakt die op 27 april om 10.00u online wordt gezet. Met dit
initiatief wil ik jullie stimuleren om uiteindelijk ook het volkslied te spelen vanaf het balkon, uit
het raam of in de tuin op 27 april samen met het KCO.
Wat moet je doen?
- Print de bladmuziek van mijn bewerking.
- Volg de bijgevoegde opname instructies.
- Stuur deze video voor vrijdag 24 april naar b.soentjens@bplusc.nl of 06-14788723.
- Op maandag 27 april om 10.00u daadwerkelijk thuis het Wilhelmus spelen.
- Het zou helemaal te gek zijn als je dit ook filmt en deelt o.v.v. #wilhelmus2020
Mochten jullie vragen hebben raadpleeg dan zoveel mogelijk elkaar. Wanneer jullie er echt
niet uitkomen neem dan contact op met mij. Ik zie uit naar jullie reacties.
Let goed op elkaar en blijf vooral gezond.
Met vriendelijke groet,
Bram Soentjens

