
 

Beste vrienden van Sinfonia,                                                                         Hoorn, september 2022 

 

Wat was het bijzonder om na zo’n lange tijd op 5 juni jongstleden weer een uitvoering te 

geven. We hopen dat u er ook bij was en plezier aan beleefd heeft!                                                                                         

Voor de zomer hadden we nog een gezellige repertoirekeuze-avond bij Martin, een van onze 

bassisten, thuis. Ieder kon op het rijtje af zijn/haar wensen voor te spelen repertoire 

aangeven. Ter plekke werden stukjes beluisterd. Onze dirigent vertelde er wat over, en ook 

of het geschikt zou zijn voor ons. Uit de flinke lijst die zo ontstond, zou Coen ideeën 

destilleren voor een programma na de zomer. Het eerder geplande Hongaarse programma 

gaat nl. niet door. We hebben gedurende de coronatijd naast Beethoven ook lange tijd aan 

verschillende Hongaarse stukken geoefend en wilden eigenlijk wel weer eens aan iets 

nieuws beginnen. Bovendien groeit ons orkest zodanig dat sommige stukken voor kleinere 

bezetting niet meer geschikt voor ons zijn.                   

Het gaat goed met Sinfonia, al een paar jaar achtereen melden zich nu regelmatig nieuwe 

aspirant-leden. Sinds het symfonieorkest in Purmerend deze zomer gestopt is, hebben ook 

nog een flink aantal leden uit Purmerend en omgeving zich bij ons aangemeld. Eerder dit jaar 

hadden we een samenspeeldag met beide orkesten georganiseerd, die veel mensen goed 

bevallen was. Helaas heeft men daar wegens het langzaam slinkende ledenaantal tegen de 

zomer moeten besluiten het orkest op te heffen. 

In het najaar gaan we ons aan een nieuwe windstreek wijden: het noorden van Europa. Op 

18 december hebben we ons eerstvolgende concert gepland. Op het programma staat het  

pianoconcert van Grieg met Jan-Paul Grijpink als solist. Na de pauze zullen we dan een 

aantal stukken van Sibelius spelen. We kijken er erg naar uit om dit najaar aan deze 

prachtige muziek te gaan oefenen! Als voorproefje alvast een paar linkjes voor u: 
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Grieg Pianoconcert op. 16 (1868) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=O0iLAmvZ1ZE 

 

 

 

Pauze 

 

 

 
Sibelius Karelia ouverture op.10 (1893) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=M3XXp4aH--M 

 
 
 

Sibelius Karelia suite op. 11 deel 1  

 
https://www.youtube.com/watch?v=Q_lirRrzXHo 

 
 

 
Sibelius Finlandia op. 26 (1899) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=F5zg_af9b8c 

 

 

 

 

Een hartelijke groet en heel graag tot ziens ‘live’ in de Oosterkerk!  

Namens het bestuur,                                                                                                                                     

Florien Groenewegen,                                                                                                                            

secretaris                                                                                                                                                                                  

 

Tot slot:  U kunt, wanneer u lid bent van de Rabo bank, ook weer op ons stemmen vanaf 5 

september tijdens de Rabo clubsupportactie, we staan weer fijn bovenaan de lijst!              

Club overzicht - Rabobank  
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