Amoroso bericht
Voor je het weet is het al weer maart, de tijd gaat weer snel.
Maart is een mooie maand, met de komst van de lente verlaten we
het winterseizoen. Veel mensen gaan beginnen met de
zogenaamde voorjaarsschoonmaak en in de tuin zijn de vogels
weer druk met nestjes maken. We maken ons weer op voor een
nieuw begin, een nieuw groeiseizoen. De laatste zaterdag van
maart is misschien wel de mooiste. Uiteraard omdat onze
jaarlijkse uitvoering dan weer plaatsvindt in theaterboerderij De
Noorderbak. Wanneer u dit leest heeft de uitvoering al weer
plaatsgevonden. Ik hoop dat u er van genoten heeft.
De nacht van (na) de uitvoering is ook altijd bijzonder, voor mijn
gevoel duurt die namelijk altijd net een uurtje te kort.
In de gelopen tijd hebben we een tweetal serenades mogen brengen. Op 7 februari 2010 werd
Anneke Reuvers getrakteerd op een serenade omdat zij haar verjaardag voor de 50e keer
vierde. De muzikale traktatie werd uitgevoerd door zowel muziekvereniging De Volharding
en Blaaskapel Dinges uit Nieuw Dordrecht als Amoroso. In de afgelopen jaren heeft Anneke
regelmatig de gelederen van Amoroso versterkt.
Op 15 maart werd onze voorzitter Theo Ahlers 65 jaar. Ook dit heugelijke feit hebben wij
muzikaal ondersteund.
Op 27 maart vond zoals gezegd onze jaarlijkse uitvoering plaats. Een viertal jubilarissen zijn
daarbij in het zonnetje gezet. Nienke Siepe en Wilfred Kaspers omdat zij beiden 25 jaar
muzikant bij Amoroso zijn. Frank Legendal omdat hij al 40 jaar muzikant is, in tijd keurig
verdeeld over diverse verenigingen. Olf Bielefeld tot slot is al 50 jaar muzikant, waarvan 16
jaar bij Amoroso.
Ook is als dank voor zijn inzet een bloemetje gegaan naar Jan Schaafsma. Jan heeft bij
Amoroso ruim 22,5 jaar de kleine trom bespeeld, maar heeft aangegeven te willen stoppen na
de uitvoering van 2010. Vanaf deze plek wil ik dan ook namens Amoroso mijn dank
uitspreken voor zijn jarenlange muzikale bijdrage. Dat brengt me wel op het volgende:
Wij zijn dringend op zoek naar een nieuwe kleine tromslager, dus als u nog iemand in
gedachten heeft, laat het ons weten!
Muzikale groeten,
Bestuur muziekvereniging Amoroso

