
Beste orkestleden,


Allereerst kom ik nog even terug op 30 September. Het WBSO heeft zich 
weer van de beste kant laten zien tijdens de Cultuur Carrousel. Onze blazers 
en enkele strijkers hebben fantastisch mooi gespeeld. Alle deelnemers nog 
eens bedankt voor alle extra inspanningen.

Wij zullen er bij de organisatie van de Cultuur Carrousel op aandringen om 
een podium te vinden waarop het voltallige orkest kan spelen. Dat blijft onze 
voorkeur.


We beginnen al aardig “op streek en blaas” te komen voor de 
nieuwjaarsconcerten. Het klinkt zo nu en dan al best mooi, al zijn de ritmes 
soms lastig. Zelf vind ik het ook moeilijk al die korte stukken thuis te 
studeren. Maar we doen ons best. Het wordt tijd dat de overige gastspelers 
(Frans en Dré zijn heel trouw) ons komen versterken. Verder ben ik benieuwd 
hoe het koor er bij gaat klinken. Vanaf 27 november zal het koor regelmatig 
komen repeteren.

Iedereen heeft het repetitieschema ontvangen zodat we goed voorbereid 
naar de repetities kunnen komen. Let op dat de Generale repetitie op 
maandag 30 december is in De Wieken.

Alle informatie over de concertdagen zullen binnenkort in een apart bericht 
worden toegestuurd.

Het programma, in de volgorde zoals het zal worden uitgevoerd, is als volgt:

 
1. Remember the Heroes 
2. Gedicht met vioolmuziek door Liza 
3. Hymn to the Fallen 
4. Schindler’s List 
5. Band of Brothers 
6.a Captain’s Hymne door het koor 
6.b Zing, vecht, huil, bid, ..... van Ramses Shaffy door het koor  
7. Nimrod 
8. Larissa’s Lied 
9. Soldaat van Oranje 
10. An American in Paris 
11. Andrew Sisters (met koor) 
12. In Roosendaal: Alle Menschen werden Brüder / In Bergen op 
      Zoom: Merck toch hoe Sterck (met koor)  
13. Toegift: We’ll meet again (met koor) 

Er is de afgelopen tijd druk gesleuteld aan het programma voor het komende  
jaar. Het concert in maart gaat niet door, mede vanwege de voorbereidingen 
voor de concerten in juni. Gezien de zwaarte van het programma zullen we 
alle tijd daarvoor nodig hebben.




Enkele leden hebben te kennen gegeven in juni op vakantie te zijn en dan 
niet beschikbaar. Dat is natuurlijk heel erg jammer. Het was moeilijk plannen 
dit keer. In mei lukte dat niet vanwege o.a. Pinksteren en de meivakantie. 
Voor een concert in april zouden we te weinig voorbereidingstijd hebben. 
Kortom, begin juni leek ons de beste optie. De celliste, Eleanore Tan is dan 
beschikbaar, zo ook De Kring en Ontmoetingskerk.

Wat het openingsstuk wordt is nog niet geheel zeker. Daarna staat het 
celloconcert van Elgar, met Eleanore Tan als soliste op het programma. 
Eleanore is een jonge professional uit Groningen die heel graag met ons wil 
optreden. Na de pauze voeren we de 101ste Symfonie van Haydn uit.

Misschien dat we het concert nog eens (gedeeltelijk) herhalen in juli. Dat 
wordt dan een gratis concert voor belangstellenden uit de wijk/regio.


In maart zullen we hoogstwaarschijnlijk weer meedoen aan de CUMA in 
R’daal, waarbij vele culturele verenigingen zich ieder jaar manifesteren.


Op 24 oktober 2020 is onze medewerking gevraagd bij het jubileumconcert 
van het mannenkoor Concordia. Over het programma is nog weinig bekend.


De nieuwjaarsconcerten van 2021 zullen plaatsvinden op 1 en 3 januari. We 
zoeken nog een geschikt thema. Misschien weer eens een Weens 
programma? Suggesties zijn welkom.


In het voorjaar van 2021 zijn wij gevraagd om samen met het Roosendaals 
Gemengd Koor een project op te zetten voor één of meer concerten. Op het 
programma zouden dan staan o.a. het Requiem van Mozart en het 
tripelconcert van Beethoven. Veel over dit project is nog onduidelijk.


Onze successen van de afgelopen concerten hebben hun weerslag op de 
bekendheid van ons orkest. Ook de duidelijke naam draagt daar denk ik aan 
bij. Die bekendheid uit zich ook doordat we steeds vaker door andere 
gezelschappen gevraagd worden. Dit zijn natuurlijk goede ontwikkelingen.

Met dit positieve bericht sluit ik deze nieuwsbrief af.


Eef


Voor de agenda
datum activiteit plaats/tijd opmerkingen

13-11 repetitie De Wieken om 19.45 u

20-11 repetitie De Wieken om 19.45 u

27-11 repetitie De Wieken om 19.45 u + koor

4-12 repetitie De Wieken om 19.45 u + koor

11-12 repetitie De Wieken om 19.45 u + koor



18-12 repetitie De Wieken om 19.45 u

25-12 geen repetitie ivm kerst

30-12 Generale repetitie De Wieken om 19.30 u op maandag

1-1   2020 nieuwjaarsconcert De Kring R’daal thema bevrijding

5-1 nieuwjaarsconcert De Maagd BoZ thema bevrijding

26-2 geen repetitie ivm carnaval

maart? CUMA De Kring R’daal

29-4 geen rep ivm meivakantie

6-6 concert De Kring R’daal, 20 uur klassiek met celloconcert Elgar

7-6 concert Ontmoetingskerk BoZ, 15 uur klassiek met celloconcert Elgar

8-7 laatste rep voor de zomer, 
gratis concert?

26-8 start repetities, bbq?

24-10 concert R,daal met Concordia

1-1 2021 nieuwjaarsconcert De Kring R’daal Thema?

3-1 nieuwjaarsconcert De Maagd BoZ Thema?

april/mei? concert met Roosendaals 
Gemengd Koor?

? project in samenwerking met 
RGK?

datum activiteit plaats/tijd opmerkingen


