NIEUWSBERICHT
2 juli 2021

Beste orkestleden, ouders, vrienden en andere liefhebbers van het JSR,
Aan de vooravond van het concertweekend waarmee we dit Coronajaar hopen af te sluiten nog een
kort bericht van het bestuur. U heeft als het goed is allen via de mail of via de digitale flyer een link
gevonden naar het gestreamde optreden van uw orkest naar keuze. Zondag 4 juli speelt om 11.30u
het Kinderorkest (op de flyer staat nog 11.15u, schakelt u voor de zekerheid tijdig in), om 13.00u het
Juniorenorkest, en om 14.15 het Symfonieorkest. De echte JSR-fan bekijkt ze natuurlijk allemaal!
De link naar de livestream is overigens ook nog te vinden op de site via
https://www.jsrijnstreek.nl/live-stream-concerten-4-juli-vanuit-het-leidse-volkshuis/
Op deze manier kunnen Bram en Mark met het beperkte aantal repetities dat hen gegeven was het
jaar toch waardig afsluiten. Ik verklap u alvast dat het Kinderorkest onder andere een ‘Summer Jam’
op het programma heeft staan, de Junioren de Radetskymars van Johan Strauss, en dat het
Symfonieorkest de Elégie van Fauré speelt met als solist Thijmen Tempelaars (jawel, de zoon van…)
Het is fijn dat we dankzij het improvisatietalent van BplusC op deze manier u toch nog een
concertervaring kunnen brengen. Wat u onder andere zult missen is het bakwerk dat de leden van
het Symfonieorkest normaliter in de pauze verzorgen. U zult dus zelf aan de slag moeten.
Aan de andere kant missen de leden uw hartverwarmende applaus. U kunt dit nog enigszins
compenseren door een kleine bijdrage te doneren aan de kas van het JSR via deze QR code
o.v.v. ‘livestream JSR zomer 2021’.

U kunt natuurlijk ook zelf een overschrijving doen op het
rekeningnummer van het orkest NL63 INGB 0006217168.

Het goede nieuws is dat mede dankzij de inspanningen van de dirigenten gedurende de lockdown
alle orkestleden weer stonden te popelen om samen te spelen. Het Kinderorkest blijft groeien onder
de bezielende leiding van Bram, en heeft weer veel plezier gehad op de orkestdag in het Archeon.
Ook het Juniorenorkest is met hernieuwde ijver aan de slag gegaan, en het Symfonieorkest heeft op
de valreep zelfs nog een repetitieweekend kunnen organiseren.
Niettemin kunnen de laatste twee orkesten nog wel wat versterking gebruiken. Het komend jaar zal
dan ook in het teken staan van het werven van nieuwe leden en het vergroten van de bekendheid

van het JSR. Wellicht dat het helpt te weten dat we voor het Symfonieorkest bezig zijn om in juni /juli
2022 een tournee te organiseren die langs de zustersteden Bonn, Oxford en Leiden voert…
Verder hopen wij dit najaar eindelijk eens de familiedag te kunnen organiseren die we al eerder aan
alle orkestleden en hun verwanten in het vooruitzicht hadden gesteld: een zondag samen muziek
maken in één groot familieorkest.
Andere activiteiten die mogelijk plaats gaan vinden in het nieuwe seizoen zijn een optreden van het
SO tijdens de Monumentendagen in Oegstgeest, en deelname van het JO aan het Van der
Werffestival op 3 oktober. Het blijven nog even onzekere tijden, maar voorop staat dat er weer
samen gemusiceerd kan worden. De eerste repetitie is weer in de week van 30 augustus. Geniet van
de livestream, en we wensen u alvast een mooie zomervakantie.

Het JSR bestuur,
Renske Biezeveld, Bas Romeny, Maaike Vinkenburg en Krijn Tabbers (redactie)

Nog een keer de links:

Live stream Concert 4 juli 2021 vanuit het Leidse Volkshuis

https://vimeo.com/event/1077861

11.30-11.45 Kinderorkesten o.l.v Bram Soentjens

https://vimeo.com/event/1077878

13.00-13.15 Juniorenorkest o.l.v. Mark Tempelaars

https://vimeo.com/event/1077882

14.15-14.45 Jeugdsymfonieorkest o.l.v. Mark Tempelaars

Het JSR is een samenwerkingsverband van BplusC afdeling muziek en Stichting Jeugdsymfonieorkesten Oegstgeest

