2018, een jaar vol activiteiten…
2018 is voor de Stichting Symfonische Amateurklanken
West-Brabant een jaar vol acitviteiten geweest. Niet alleen
zijn een flink aantal concerten verzorgd door het Symfonisch
RuimteOrkest en het leerlingenorkest MaeStRO!, maar ook
is de stichting actief bezig geweest op diverse basisscholen
om leerlingen te enthousiasmeren voor het bespelen van
een viool of cello. Dit in het kader van het project ‘Viool- en
cellospelen voor een slimmer kind’. Het leren spelen van
een muziekinstrument blijkt een positieve invloed te hebben
op de intelligentie van een kind. Er is niet alleen belangstelling gewekt in de gemeente
Moerdijk, maar ook in de gemeente Halderberge. Nu de gehele provincie nog!
Onderstaand een overzicht van gegeven concerten door onze orkesten:
2 februari 2018: Uitreiking van de Cultuurprijs Moerdijk, die plaatsvond in het
verenigingsgebouw "De Standaert" in Standdaarbuiten. Wij waren één van de
genomineerden en hebben een paar stukken gespeeld. De Cultuurprijs ging naar Inge van
Rijsbergen.
3 juni 2018: Symphony on tour. Op deze dag heeft het RuimteOrkest twee concerten
verzorgd. Het eerste optreden was een koffieconcert op het terras van ‘De Standaert’ in
Standdaarbuiten. Het tweede optreden vond ’s middags plaats in de RK Bartholomeuskerk
van Zevenbergschen Hoek tijdens de jaarlijkse braderie.

7 oktober 2018: Efteling concert. We waren uitgenodigd
om twee optredens te verzorgen in attractiepark de
Efteling. Hier trad ook het leerlingenorkest MaeStrO! op
o.l.v. dirigent Yannick Hiwat. Naast het verzorgen van de
concerten was er nog genoeg tijd over om samen te
genieten van de attracties in de Efteling. Een zeer
geslaagde en gezellig dag!

4 november 2018: Jubileum Niervaertkoor. Een prachtig
concert in ‘De Stad Klundert’ ter gelegenheid van het 70jarig jubileum van het Niervaertkoor. Ook sopraan Kim De
Looper werkte hieraan mee. Er was zoveel animo, dat er
zelfs niet genoeg zitplaatsen waren voor alle gasten.
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12 november 2018: Optreden van leerlingenorkest MaeStRO! Dit
optreden vond plaats tijdens het kerstconcert van viooldocent Govar
Hamid in de Moerdijkzaal van het gemeentehuis in Zevenbergen. Ruim
20 leerlingen van viooldocent Govar Hamid namen deel aan dit
kerstconcert. Samen met hen werden onder leiding van MaeStRO!
dirigent Yannick Hiwat, het Concertino van Kuechler, het Rondeau
Abdelazar van Purcell en het Braziliaanse 'Mama Paquita' ten gehore
gebracht.

26 december 2018: Kerstoptreden MaeStRO! Tijdens de kerst
schilderijententoonstelling in theater ‘De Schuur’ in Zevenbergen
heeft ons leerlingenorkest ook een schitterend optreden mogen
verzorgen.

Kortom:
een indrukkwekkende lijst van activiteiten! Daarnaast waren er uiteraard ook nog de
reguliere repetities op de zondagavond. Het bestuur is dan ook trots te melden de we ons
kunnen verheugen op een toenemende populariteit van het orkest binnen de Moerdijkse
gemeenschap. De programmering van 2019 is in volle gang en er zijn contacten gelegd met
koren en heemkunde kringen omtrent een concertreeks in het kader van de bevrijding 75
jaar geleden.
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