ACTIVITEITENVERSLAG 2019
SYMFONISCH RUIMTEORKEST | MAESTRO! | EDUCATIE

2019...
EEN JAAR VOL UITEENLOPENDE ACTIVITEITEN!
2019 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, evenals
in 2018, actief bezig geweest op diverse basisscholen in de regio 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. In de regio zijn de projecten met veel
enthousiasme ontvangen; nu de gehele provincie nog!
In dit jaarverslag vindt u de verschillende activiteiten van de drie secties van de Stichting (Symfonisch RuimteOrkest, MaeStRO! en
Educatie) die in 2019 hebben plaatsgevonden. We wensen u veel leesplezier.
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CONCERTEN
SYMFONISCH RUIMTEORKEST, MAESTRO EN SLIMMER KIND LEERLINGEN

Een overzicht van alle optredens die in 2019 gegeven zijn door onze muzikanten!

31 MAART & 23 MEI 2019
LEERLINGENORKEST MAESTRO!
Het eerste concert van het jaar vond plaats in de kapel van het 'Woonzorgcentrum De 7 Schakels' in Zevenbergen. Het was een 3dubbelconcert want ook de jeugdharmonie van Oudenbosch en het Catharina blokfluitensemble traden op. Rogier de Pijper
dirigeerde de jeugdharmonie en praatte de muziekstukken aan elkaar. MaeStRO! stond zoals altijd onder leiding van Yannick Hiwat.
Er werd zowel apart als samen gemusiceerd, met als resultaat een heus 'jeugd symfonieorkest'! Na de pauze werd door de beide
dirigenten Yannick en Rogier een miniconcert viool en dwarsfluit gegeven met Gerrit van der Schouw aan de piano. Na het succes
van het eerste concert, volgde er 23 mei een vergelijkbaar optreden in het NH kerkje aan de Venkelstraat in Etten-leur. Wederom
een dubbelconcert met de jeugdharmonie van Oudenbosch onder leiding van Rogier de Pijper. Het programma van 31 maart werd
herhaald. Dit was wederom een leuke ontmoeting van een enthousiast, jeugdig strijkorkest met een dito blaasorkest. Een goede
belangstelling van ouders en bekenden en zelfs de burgemeester was van de partij!
Leuk weetje: Mascha Schijvenaars, basblokfluitiste van het Catharina ensemble, heeft zich met de contrabas bij MaeStRO! gevoegd
en is al snel doorgestroomd naar het Symfonisch RuimteOrkest.
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14 APRIL 2019
SYMFONISCH RUIMTEORKEST & DE
WILGENBAND
De Wilgenband, onder leiding van Peter Kuypers, is een band
speciaal voor mensen met een beperking. Samen muziek en
plezier maken staat voorop. De Wilgenband en het Symfonisch
RuimteOrkest hebben elkaar tijdens dit gemoedelijke concert
afgewisseld met een feestelijk en afwisselend repertoire. Het
hoogtepunt van de middag was de gezamenlijke afsluiting
waarin het bekende Carnaval Festival uit de Efteling ten gehore
werd gebracht, met als gevolg een ware polonaise door de
zaal!

26 MEI 2019
SYMFONISCH RUIMTEORKEST & MAESTRO
IN DE SCHELP
Het RuimteOrkest en MaeStRO! hadden op 26 mei de eer om te gast
te zijn in ‘Stadstuin de Schelp’ in Oosterhout om hun muzikale klanken
te laten horen. De historische muziekschelp in deze tuin zorgde voor
een mooie weerkaatsing van het geluid, waardoor de gespeelde
muziek enorm goed tot zijn
recht kwam. Bovendien waren er ook nog verschillende
beeldhouwwerken te bewonderen in de tuin. Het was een mooie
zonnige dag en de opkomst was super. We kijken met zijn allen terug
op een fijne middag en hopen nogmaals op te kunnen treden op deze
schitterende locatie.

3

2 EN 3 NOVEMBER
2019
BEVRIJDINGSCONCERTEN SYMFONISCH
RUIMTEORKEST
2 en 3 november 2019 – Bevrijdingsconcerten Symfonisch
RuimteOrkest. Ter ere van 75 jaar vrijheid in West-Brabant, heeft het
RuimteOrkest drie meer dan geslaagde bevrijdingsconcerten verzorgd
inStanddaarbuiten, Zevenbergen en Moerdijk, in samenwerking met
de lokaleheemkundekringen (’t Sandt Daer Buyten, Willem van Strijen
en Heemkunde Moerdijk) en gemengd koor Cantzoni. Het Symfonisch
RuimteOrkest stond zoals gewoonlijk onder leiding van Dirigent
Caspar Versluis en koor Cantzoni onder leiding van Kim de Looper,
die ook verschillende solo zangpartijen heeft vertolkt. Het repertoire
bestond uit prachtige stukken behorend bij het thema oorlog en
vrijheid. Het publiek heeft onder andere kunnen genieten van
‘Ouverture 12’ van Tchaikovsky, ‘Danse Macabre’ van Saint-Saëns en
stukken uitde films Apollo 13, Forrest Gump en Schindler’s List. De
toegift was het prachtige ‘When You Believe’ van Stephan Schwartz,
samen met koor Cantzoni. Tussen de muziek door werd uniek
beeldmateriaal vertoond met betrekking tot de oorlogstijd en men
heeft vol bewondering gekeken en geluisterd naar
(emotionele) interviews met de laatste ooggetuigen. Al met al, drie
enorm geslaagde concerten met een super opkomst. We zijn enorm
dankbaar voor alle warme reacties na afloop van de concerten en zijn
blij dat het publiek genoten heeft.
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18 DECEMBER 2019
KERSTCONCERT GOVAR HAMID
Op 18 december organiseerde Stichting SAWB, net als in voorgaande
jaren, het kerstconcert van viooldocent Govar Hamid met
medewerking van verschillende leerlingen van Govar en het
leerlingenorkest MaeStRO! Het concert vond dit jaar plaats in het
intieme theater 'De Schuur' in Zevenbergen. Bij binnenkomst speelde
het leerlingenorkest MaeStRO!, onder leiding van Yannick Hiwat, een
aantal Ierse volksliedjes vervolgd door nog enkele prachtige stukken
Na MaeStRO! waren de leerlingen van Govar aan de beurt. Een
aantal vioolleerlingen zijn voortgekomen uit de projecten 'vioolspelen
voor een slimmer kind', en zijn vervolgens doorgestroomd naar
MaeStRO!. Ouders en belangstellenden genoten van de solo's van de
allerkleinsten tot de verst gevorderden. Govar trakteerde het publiek
op een mooie solo van Ständchen van Franzs Schubert. Wederom
een succesvol kerstconcert dit jaar!

21 DECEMBER 2019
KERSTCONCERT RUIMTEORKEST &
LACHANDA
Tijdens het kerstconcert van 2019 heeft het RuimteOrkest
samen met koor LaChanda een schitterend optreden
gegeven in de H. Bartholomeuskerk in Zevenbergen. Het
was een feestelijk optreden met verschillende
muziekstukkenrondom het thema ‘kerst’. De koorleden van
LaChanda waren gekleed in ‘Dickens-stijl’, wat een extra
dimensie aan het optreden gaf. Naast het orkest
en het koor kon het publiek ook genieten van verschillende
jonge solisten. De organisatie van het orkest was in handen
van ‘Stichting Cultuur Moerdijk’.

29 DECEMBER 2019
KERSTTENTOONSTELLING MAESTRO!
Tijdens de jaarlijkse kerst schilderijententoonstelling had
het leerlingenorkest MaeStRO! de eer om, net als vorig jaar,
hun klanken ten gehore te brengen. Het concert vond plaats
in theater ‘De Schuur’ in Zevenbergen. Mooi om tussen alle
prachtige kunstwerken muziek te maken!
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EDUCATIE
CURSUSSEN CELLO-EN VIOOLSPELEN VOOR EEN SLIMMER KIND

Snaarinstrumenten zoals viool, cello en contrabas, zijn in verhouding ‘moeilijke’ instrumenten vergeleken met
blaasinstrumenten. Gemiddeld doet een violist er twee keer zo lang over voor deze ver genoeg ontwikkeld is om met een
ensemble of orkest mee te spelen. Muziekscholen zijn in principe de leverancier van jonge muzikanten voor amateurorkesten.
Echter, bestaat er in sinds 2013 geen muziekschool meer in de gemeente Moerdijk en nog een aantal
andere kleinere gemeenten in Noord-Brabant. Daardoor is er een drastisch tekort ontstaan aan jonge strijkers. Het feit is dat
bij een Symfonieorkest ( zoals het Symfonisch RuimteOrkest), de strijkers de basis vormen, wat op den duur een probleem
kan opleveren. Om deze reden is Stichting SAWB in 2018 begonnen met het initiëren van de educatieve projecten ‘Viool- en
cellospelen voor een Slimmer Kind’. Deze projecten konden mede gestart worden door een initiatief subsidie van de
gemeente Moerdijk. zijn oriëntatie cursussen waarin kinderen van de basisschool in acht lessen kennis maken met óf de viool
óf de cello. In 2018 zijn we begonnen met de eerste cursussen viool. In 2019 hebben we deze lijn voortgezet en zijn daar ook
cellocursussen bij gekomen. We zijn als Stichting erg blij met de belangstelling die keer op keer weer getoond wordt voor de
cursussen. Bij elke cursus zijn er altijd weer genoeg belangstellenden voor een vervolgcursus!
We zijn begonnen in Zevenbergen, maar inmiddels hebben er ook al cursussen plaatsgevonden in Klundert en Moerdijk.
Bovendien heeft óók de gemeente Halderberge belangstelling getoond en is eind 2019 de eerste cursus in Oudenbosch
gegeven. Gevorderde leerlingen van de ‘Slimmer Kind projecten’ kunnen doorstromen naar het leerlingenorkest MaeStRO!. In
2019 zijn er vanuit MaeStRO! ook vier strijkers doorgestroomd naar het ‘Symfonisch RuimteOrkest’.
Kortom: We zijn goed bezig en streven er naar om vooral zo door te blijven gaan!

Elke cursus wordt feestelijk afgesloten met een mini-concertje en een welverdiende diploma-uitreiking!

MUZIEK MET EEN STAARTJE
SAMENWERKING MET BASISSCHOOL DE BOEMERANG
Net als in het voorgaande jaar verzorgt Stichting SAWB het hele jaar de presentatie van de snaar en strijkinstrumenten:
Viool, Cello, Contrabas, Piano en Accordeon in groep 5. In de week voorafgaand wordt door de klassendocent het
instrument al besproken en wordt het bijpassende liedje geleerd aan de leerlingen. Een week later wordt het instrument
gedemonstreerd door een vakdocent of ervaren muzikant en bestaat de gelegenheid om op een aantal instrumenten proef
te spelen.
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