Jaarverslag Symfonieorkest Scaramouche

Seizoen 2013-14

Ledenvergaderingen
Dit seizoen begon met een Algemene Ledenvergadering (ALV) op 10 september 2013 bij de familie
Nijboer-Haack in Glimmen (www.schathuisglimmen.nl). Een van de agendapunten betrof een
aanpassing van de statuten:
- meer hanteerbare werkwijze bij benoemingen van bestuursleden, termijn 3 jr waarbij mogelijkheid
van herbenoeming van nogmaals 3 jaar.
- verenigingsjaar gaat voortaan in op 1 augustus
- aantal bepalingen voor ereleden
Dit voorstel werd door de leden goedgekeurd en tijdens de ALV van 11 maart werden de notulen
van deze vergadering goedgekeurd. Daarna volgde de gang naar de notaris en 12 juni 2014 is de akte
van wijziging gepasseerd.
Bestuur
Dit seizoen was de bestuurssamenstelling: Marian Laseur - voorzitter, Gjalt Welling – secretaris en
Thom Terwee – penningmeester. Er is vijf keer vergaderd.
Leden
Scaramouche had dit seizoen 30 leden twee minder dan tijdens 2012-13. Sybrand Poort speelde een
half seizoen mee, maar werd voor de concerten vervangen door Astrid Gordijn. Ook onze vaste
gastspelers Fenneke Vink, Tom Vink, Frans van Nes en Arthur Ernste speelden mee tijdens de
concerten en een aantal repetities.
Financiële steun
Scaramouche werd dit jaar gesteund door 23 vrienden. Het bestuur heeft gemerkt dat onze
donateurs meer willen horen over wel en wee van Scaramouche. Daarom hebben ze in februari een
vriendenbericht ontvangen.
Jubileumviering 2013 (verslag van de jubileumcommissie, Arnold Scaf, Ali Tienkamp, Nelleke
Geusebroek)
Het negende lustrum van Scaramouche werd gevierd op zaterdag 21 september met een
meespeeldag voor leden, oud-leden en andere enthousiastelingen.
Het kerkje van Leegkerk werd gehuurd voor deze dag. Het bleek heel passend voor deze feestelijke
dag. Tussen het spelen door was er veel tijd voor het bijpraten met koffie en iets lekkers, de lunch,
de thee met nog steeds veel lekkers en na afloop was er een buffet met heel veel lekkere gerechten,
waarvan een gedeelte was meegenomen door de leden en een gedeelte was geleverd door een
cateraar.
Het oefenen van de Arlesienne Suite nr. 2 van Bizet met een flink uitgebreid orkest was succesvol en
vermakelijk. Het bereikte resultaat werd, aan het eind van de middag, voor aanhang en geblesseerde
(oud)leden nog eens gespeeld.
De feiten:
 De jubileumdag werd volledig gefinancierd uit de bijdragen van de deelnemers.
 Er speelden 31 (oud)leden mee
 Bij het voorspelen en het buffet was ook nog een viertal oud-leden en flink wat aanhang
aanwezig.
Repetitieweekend
In het kerkje van Fransum werd op 8 en 9 februari stevig gerepeteerd. Deze keer zonder sneeuw.

Programma
Dit seizoen had het programma een Oost-Europees/Russisch karakter. Onder leiding van dirigent
Tjalling Wijnstra werden op 5 april (Kerkzaal Op de Helte, Roden; 43 bezoekers), 12 april
(Dorpskerk, Vries; 48 bezoekers) en 13 april (Immanuelkerk, Groningen; 94 bezoekers) uitgevoerd:
Tsjaikovski- Variaties op een Rococo-thema voor cello en orkest,
op. 33 met soliste Juliette Froissart
Balakirev- Ouverture over 3 Russische thema's
Voříšek- Symfonie in D majeur opus 24
Ljádov- Russische volksliedjes voor orkest opus 58
Dvořák- Tsjechische suite opus 39.
Dirigent
Dit was het laatste seizoen van Tjalling Wijnstra. Het bestuur aangevuld met Roelie Huizing heeft
sollicitatiegesprekken met drie dirigenten gevoerd en alle drie hebben ca. een half uur met het orkest
gerepeteerd. Tijdens de ALV van 11 maart 2014 werd Luuk Dijkhuis gekozen als nieuwe dirigent.
Van Tjalling hebben we op 13 april afscheid genomen tijdens de
nazit bij de familie Brouwer in Groningen. We zullen hem missen
maar hij zal nog vaak aan ons denken als hij het afscheidscadeau
van Scaramouche ziet of gebruikt. Hij kreeg o.a. een unieke
dirigeer-toverstok vervaardigd door Dick Laning. Met deze
toverstok is het ook mogelijk om in het donker te dirigeren.

Roderwolde, 12 augustus 2014
Gjalt Welling, secretaris

