Beste vrienden van Sinfonia,

Hoorn, september 2021

Na een aantal stille maanden is Sinfonia meteen zodra het weer kon gestart met de repetities! We
huurden in juni weer de prachtige locatie van Pancratius in Oosterblokker en zo zaten we erbij:

Onze concertmeester Katinka maakte deze mooie foto.
Niet iedereen kon of wilde al komen repeteren, niet iedereen was al volledig ingeënt,
daarom oefenden we rustig aan de muziek die we al in bezit hadden, de eerste twee delen
van de derde Beethovensymfonie en een aantal Hongaarse stukken.
Ondertussen zijn er ontwikkelingen geweest waardoor ons repetitielokaal aan de
Wilhelminalaan waarschijnlijk niet meer voor ons beschikbaar zal zijn. De Wissel is onderdeel
van IKEC geworden en heeft meer ruimte nodig. Na een lange zoektocht en veel ‘nee’s
kwamen we uit bij een zaal van ‘Lifebuilders’ een multiculturele kerk aan het Dampten, ook
in Hoorn. Zij wilden wel een ruimte verhuren. De ruimte is groot genoeg, goede oefenakoestiek en via openbaar vervoer goed bereikbaar, maar helaas ook veel duurder…
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In ieder geval werden we op 6 september hartelijk ontvangen voor een proefrepetitie met
het hele orkest. Er werden extra lampen bijgehaald om de lessenaars bij te schijnen en men
wil nog wel betere vaste verlichting gaan aanbrengen als wij dit mede bekostigen.
Het is een repetitieruimte met groeimogelijkheden en dat is mooi, terwijl veel verenigingen
te maken hebben met opzeggingen, heeft Sinfonia er de afgelopen tijd alleen maar leden bij
gekregen!
Lifebuilders-zaal (de ramen zijn tegenwoordig bedekt met gipsplaten):

Inmiddels staat het derde en vierde deel van Beethovens derde symfonie ook op onze
lessenaar. Heel voorzichtig denken we begin volgend jaar, misschien al 30 januari, een
concert te geven met de volledige derde symfonie!
Rest mij nog u heel hartelijk te danken voor de spontane donaties die we ontvingen, met het
oog op de vermoedelijke nieuwe repetitieruimte zeker heel welkom! Een hartelijke groet en
hopelijk snel weer tot ziens!
Namens het bestuur,
Florien Groenewegen,
penningmeester
PS In de bijlage hieronder alvast wat informatie over de Raboclubsupportactie in oktober:
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Raboclubsupportactie
Sinfonia heeft zich ook dit jaar weer opgegeven voor de RABOclubsupportactie, een
sponsoractie van de RABObank voor verenigingen die er een betaalrekening hebben.
Zeker nu ons fors hogere kosten te wachten staan is elk beetje erbij meegenomen.
Wanneer je in West-Friesland woont, een Rabobankrekening hebt en óók lid van de bank
bent (lid worden en zijn is gratis, maar moet wel even van tevoren worden aangevraagd) kan
je 5 stemmen uitbrengen op je favoriete West-Friese clubs, waarvan zelfs twee stemmen
naar dezelfde vereniging mogen gaan.
Van 4 tot 25 oktober kun je dan je stem uitbrengen.
Van 1 tot en met 14 november horen alle clubs welke financiële ondersteuning ze krijgen.
Vorig jaar hebben we 13 stemmen gekregen en is er 84,82 euro uitgekeerd.

Linkjes:
Club overzicht - Rabobank
Wij staan waarschijnlijk bovenaan de lijst als ‘Sinfonia’ of anders bij de V van Verenigd
Hoorns orkest Sinfonia.
Lid worden van de coöperatieve Rabobank - Rabobank
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