Beste vrienden van Sinfonia,

Hoorn, januari 2022

Hartelijk dank voor de donaties die we ook dit jaar alweer ontvingen! Het is sowieso fijn ons
gedragen te weten door een kring mensen die graag op de hoogte gehouden wordt!
Tot onze verrassing kregen we op 14 januari plotseling van de overheid groen licht om onze
repetities weer op te starten. Menigeen begon in het weekend nog snel even de muziek te
oefenen. En wat bijzonder was het om weer te kunnen beginnen na zo’n gedwongen pauze.
Inmiddels is ons repetitielokaal bij Lifebuilders voorzien van goede verlichting. Er zijn
krachtige ledlampen aan het plafond bevestigd, die weliswaar wat koud licht geven, maar
onze bladmuziek is nu goed leesbaar. Alleen de verwarming werkte nog steeds niet goed,
iets waar vooral de blazers last van hadden met bijv. condensvorming. Ook dat probleem is
inmiddels opgelost.
Helaas hebben bij het begin van dit jaar twee prominente Sinfonialeden het lidmaatschap
op moeten zeggen wegens lichamelijke euvels, waardoor het spelen steeds lastiger werd.
Marga van Balen 2e viool, 25 jaar lid en Michel Wentink, cello, 20 jaar lid, hebben al die jaren
veel voor Sinfonia betekend. Beiden hebben verschillende malen bestuursfuncties bekleed,
waaronder die van voorzitter, en zijn ook op allerlei andere manieren actief geweest voor de
vereniging. Marga was bijvoorbeeld degene die bij ons Shakespeare-concert ter inleiding van
de muziekstukken teksten van Shakespeare voordroeg. Michel was o.a. lid van de commissie
die de programma’s samenstelde.
Aan de andere kant zijn er ook dit jaar, dat nog pril is, alweer twee nieuwe aspirant-leden bij
gekomen!
Nog steeds is er een concert in de planning. Na twee keer de datum vooruitgeschoven te
hebben, hopen we nu op zondagmiddag 5 juni echt een concert te kunnen geven met de
complete 3e symfonie van Beethoven. Een paar docenten van muziekschool Boedijn spelen
dan zelfs mee. Het is dit keer niet in de Oosterkerk, maar we hebben gekozen voor de kleine
zaal van schouwburg Het Park, een wat ruimere locatie met allure voor deze nieuwe start!

Voor nu een hartelijke groet en heel graag tot ziens!
Namens het bestuur,
Florien Groenewegen,
penningmeester
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