Informatiebrief aspirant-leden

Rijnlands Symfonie Orkest
Rijnlandse Orkestvereniging
Lid worden
Als je lid wilt worden van de Rijnlandse Orkestvereniging, kan je enkele repetities meespelen in het Rijnlands
Symfonie Orkest als aspirant lid. Dit is een vrijblijvende kennismaking (van twee kanten). Aan strijkers wordt
gevraagd ook een of meer repetities aan de eerste lessenaar te zitten, zodat de aanvoerder en de dirigent een
betere indruk kunnen krijgen van jouw speelkwaliteit. Uiterlijk na twee maanden wordt beslist of je lid wordt.
Allereerst door jezelf, en van de kant van het orkest door het bestuur en de dirigent. Bij meerdere kandidaten
voor een blazers-vacature zal, na voorspelen door de kandidaten, een keuze worden gemaakt door een
commissie bestaande uit dirigent en een of meer orkestleden, waarna het aspirant lidmaatschap in gaat.
Contributie
Zodra je lid bent geworden, betaal je contributie (over de resterende maanden van het kalenderjaar). De
contributie voor 2015 is Є 250,--. Voor studentleden en voor buitenleden geldt een gereduceerde contributie.
Buitenleden zijn musici die niet altijd meespelen door, hetzij de aard van hun instrument (bijv. trompet), hetzij
de voor hen beperkte mogelijkheden (bijv. ook lidmaatschap van ander orkest/werkzaamheden). Het bestuur
bepaalt, in overleg met de dirigent, of aan een musicus het buitenlidmaatschap kan worden verleend.
Van de penningmeester krijg je een opgave hoeveel en hoe je moet betalen. De contributie wordt elk jaar
opnieuw vastgesteld tijdens de Algemene ledenvergadering in februari en moet als regel in een keer voldaan
worden binnen een maand na de Algemene ledenvergadering.
Repetities
Het Rijnlands Symfonie Orkest repeteert iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.30 uur in het CKC, Leidse
Wallen 80 te Zoetermeer. Van ongeveer 21.15 uur tot 21.30 uur is een pauze. Een keer per half jaar is er een
repetitiedag. Soms worden gescheiden repetities gehouden voor blazers en strijkers. De laatsten staan dan
vaak onder leiding van de concertmeester. Naast aanwezigheid op de repetities wordt er van je verwacht dat je
je partij thuis studeert. In principe dien je elke repetitie aanwezig te zijn. Als je niet aanwezig kunt zijn op een
repetitie, moet je je telefonisch of per e-mail afmelden:
1ste en 2de viool

06-18 58 22 46 miekemuziek@gmail.com

altviool,cello en bas

bij Mieke van
Schaardenburgh
bij Hanneke Botzen

blazers en pauken

bij Christine Lucardie

06-14 78 75 21 calculardie@lucardie-advocaten.nl

06-54 27 33 56 hsgdewind@hotmail.com

Muziek
De muziekpartijen worden digitaal verspreid. Je dient zelf voor afdrukken te zorgen. Op verzoek kunnen
afdrukken op papier worden verstrekt; hier zijn (geringe) kosten aan verbonden. Losse vellen vallen bij
voorkeur tijdens concerten van je lessenaar, dus bedenk daar iets voor. Voor optredens waarbij je van je eigen
lessenaar gebruik maakt, zijn zwarte mappen beschikbaar om achter de muziek op de lessenaar te zetten.
Concerten
Jaarlijks geeft het orkest twee eigen concerten, één in het voorjaar en één in het najaar. Daarnaast verleent
het orkest incidenteel medewerking aan uitvoeringen van koren uit de wijde omgeving. Bij concerten en
begeleidingen is het orkest gekleed in zwarte kleding.
Vereniging en Bestuur
De Rijnlandse Orkest Vereniging is een vereniging met 'koninklijke goedkeuring'. Zodra je lid wordt krijg je een
kopie van de statuten. Het orkest treedt naar buiten onder de naam Rijnlands Symfonie Orkest (RSO). De
vereniging is aangesloten bij de FASO. Minimaal een keer per jaar wordt een Algemene Leden Vergadering
gehouden.
Het bestuur van het orkest bestaat uit:
- Voorzitter
Leo van Romunde (viool)
- Secretaris
- Hanneke Botzen (altviool)
- Nelle Root (viool)
- Penningmeester
Robert Vogel (fagot)
- Orkest-commissaris
Christine Lucardie (hobo)
- PR-functionaris
Bert Langeveld (viool)
- Bibliothecaris
Mieke van Schaardenburg (viool)

06-53297794
06-54273356
06-16908598
06-40714031
06-14787521
06-51157528
06-18582246

voorzitter@rijnsymfo.nl
secretaris@rijnsymfo.nl
secretaris@rijnsymfo.nl
penningmeester@rijnsymfo.nl
orkest@rijnsymfo.nl
pr@rijnsymfo.nl
bibliothecaris@rijnsymfo.nl

Het orkest staat onder leiding van dirgent Andràs Czifra. Tevens heeft het orkest een beroepsviolist als
concertmeester, Rozemond Zigterman. Behalve de concertmeester en de groepsaanvoerders hebben de
strijkers geen vaste plaats in het orkest. De uiteindelijke plaats van de strijkers wordt bepaald door de dirigent,
concertmeester en groepsaanvoerder in overleg met de betrokken strijker. De blazers verdelen eerste en
tweede partij onderling.
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