Beste vrienden van JS Rijnstreek,
Het is lang geleden dat het JS Rijnstreek iets van zich heeft laten horen, muzikaal of via mail. In
andere jaren zouden wij u dit jaar na het winterconcert nog minimaal twee keer hebben kunnen
uitnodigen voor het bijwonen van een concert. Helaas liep dit jaar ook voor onze orkesten alles
anders. Maar dat wil niet zeggen dat er dit jaar geen muziek is gemaakt.
Nadat de scholen dicht gingen in maart waren ook voor ons orkestrepetities tot juni niet mogelijk.
Om toch het orkestgevoel vast te houden organiseerden onze dirigenten Mark en Bram in plaats
daarvan bijpraatmomenten met de leden via zoom. Mark heeft daarnaast via zoom lessen
muziektheorie gegeven voor de leden van Juniorenorkest en Symfonieorkest.
Bram organiseerde in mei, zodra dat weer mocht, met het Kinderorkest optredens op de stoep voor
verzorgingstehuizen in Leiden en Oegstgeest. Een mooie gelegenheid voor de kinderen om weer
samen te spelen, en een welkome afleiding voor de bewoners die gedwongen thuis zaten.

Het Symfonieorkest kon begin juni weer beginnen met repeteren, in het Dorpscentrum in
Oegstgeest. Voor de leden die eindexamen hadden gedaan en afscheid gingen nemen een goede
gelegenheid om toch nog een paar keer samen te spelen, ook al werd dat dan niet afgesloten met
een concert. Spelen op anderhalve meter is even wennen, maar uiteindelijk gaat dat best goed.
Enkele weken later konden ook Junioren- en Kinderorkest weer beginnen met repeteren.

Na de zomervakantie opende het Da Vinci College de deuren weer voor repetities. Gelukkig is in het
nieuwe seizoen het aantal leden min of meer op peil gebleven. Een flink aantal kinderen is
doorgestroomd van Junioren- naar Symfonieorkest. En daarmee heeft het Symfonieorkest na een
aantal jaren met nagenoeg alleen strijkers (op Bram na met zijn saxofoon), nu ook weer houtblazers.
We blijven alleen nog steeds op zoek naar een hobo.

Afgelopen jaar werden we bij het maken van plannen voortdurend ingehaald door de actualiteit.
Repetitieweekenden zijn meerdere keren op het laatste moment afgezegd. En ook de Familiedag,
waarvoor in maart een grote groep ouders en zelfs grootouders zich had aangemeld, om samen met
de leden een middag muziek te gaan maken, ging niet door. Maar wij laten ons niet ontmoedigen en
gaan door met plannen maken.
Het winterconcert 2021 zal waarschijnlijk door middel van een live stream worden uitgezonden op 7
februari. Zonder publiek, maar wel met optredens van alle drie de orkesten. De link waarmee het
concert kan worden bekeken zal eind januari worden rondgestuurd. Door de samenwerking tussen JS
Rijnstreek en B plus C is het mogelijk het concert ter spelen in het Volkshuis, een van de B plus Clocaties met een geschikte concertzaal.
En zodra dat weer mogelijk is hopen we u weer te kunnen begroeten bij een echt concert, of bij de
familiedag die we nog steeds graag willen organiseren.
Ondanks dat veel activiteiten dit jaar niet doorgegaan zijn, zijn de vaste kosten voor het orkest , zoals
dirigentensalaris en huur van de repetitieruimte, grotendeels doorgelopen. Ook in het nieuwe jaar
zijn de financiën van JS Rijnstreek minder goed dan we zouden willen. Daarom willen we u vragen om
ook in 2021 donateur te blijven voor het JSR.
Hieronder vindt u een link waarmee u een betaling kunt doen. Het minimale bedrag voor donateurs
is € 25.
Voor nu wensen wij u allen een gelukkig, gezond en bovenal muzikaal 2021 toe.
Bestuur en dirigenten van JS Rijnstreek,
Renske, Krijn, Bas, Maaike, Mark en Bram

