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100 jaar Amoroso:
klein maar fijn

Klein maar fijn. Die uitdrukking is zowel op het dorp
Roswinkel als op de lokale muziekvereniging Amoroso van
toepassing. De bezetting van het orkest schommelt al jaren
tussen 15 en hooguit 18 muzikanten. Toch is de blaaskapel
al honderd jaar de verbindende factor in het 810 inwoners
tellende Drentse dorp.
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I

n totaal telt muziekvereniging
Amoroso (regionaal ook bekend
als de Roswinkeler Bloaskapel
Amoroso) 23 spelende leden. Toch
is de ledenlijst verdeeld in een A-orkest en een jeugdorkest. In het ‘grote’
orkest spelen vijftien muzikanten.
Voor dirigent Hans Weggemans, al
45 jaar (!) muzikaal leider, is het af
en toe schipperen om een evenwichtige bezetting te formeren. Gelukkig
kan hij soms terugvallen op multi-instrumentalist Jan Pagters die als
het nodig is van het ene instrument
naar het andere switcht. Maar er is
Nachwuchs op komt. Sinds vorig
jaar beschikt de vereniging over een
jeugdorkest. Acht aanstormende
talenten debuteerden tijdens het themaconcert Hollandse Avond met hits
van André Hazes, Guus Meeuwis,

Frans Bauer en Stef Ekkel. Op die
nieuwe lichting zijn ze in Roswinkel
uiteraard hartstikke trots. En terecht,
want veel verenigingen zouden de
handdoek al lang in de ring hebben
gegooid. “Amoroso is een kleine en
overzichtelijke vereniging. Met de
komst van het jeugdorkest ziet die
toekomst er voor onze muziekvereniging weer iets rooskleuriger uit”, zegt
voorzitter Theo Ahlers.

Kaartavond

De geschiedenis van Amoroso begint
op een kaartavond in 1920. Een van
de klaverjassers vertelde in geuren
en kleuren over een concert dat hij
bijgewoond had in Assen. Zo werd
het idee geboren om ook in Roswinkel een muziekkorps op te richten.
Voor de aanschaf van de benodigde
instrumenten werd een beroep gedaan op de inwoners. Een huis-aanhuis actie leverde 295 gulden op. Bij
de start telde Amoroso 15 leden die
ieder het voor die tijd astronomische
inleggeld van 20 gulden moesten

neerleggen om lid te mogen worden.
Met het totale kasgeld werden bij de
firma Ansing uit Zwolle de eerste
muziekinstrumenten gekocht. Nog
voor de instrumenten arriveerden,
kregen de leden al muziekles. In het
lokale café werden muzieknoten
ingetekend op een schoolbord met
notenbalken. Ahlers: “Amoroso heeft

“Amoroso is een kleine
en overzichtelijke
vereniging”
een verbindende rol in het dorp en
directe omgeving. Al bijna honderd
jaar organiseert de vereniging activiteiten of draagt ze muzikaal bij aan
festiviteiten, jaarmarkten, koningsfeesten, herdenkingen, jubilea etc.
Samen met inwoners en andere verenigingen proberen we er wat van te
maken. In 1921 telde Amoroso al 103
donateurs, hoofdzakelijk uit Roswinkel. Gelukkig kunnen we stellen dat
het dorp de muziekvereniging nog
steeds een warm hart toedraagt.”

Oefenruimte

Amoroso heeft een halve eeuw gerepeteerd in café Pagters. Omdat

het café in 2018 verkocht werd als
woonhuis moest de vereniging op
zoek naar een nieuwe oefenruimte.
Inmiddels vinden de wekelijkse repetities plaats in dorpshuis ’t Stadhoes
in Roswinkel. “Als relatief kleine
vereniging in een klein dorp is het
goed om gezamenlijk activiteiten
te organiseren”, vertelt Ahlers. “Zo
spelen we bijvoorbeeld al een paar
jaar tijdens de kerstviering van de
plaatselijke school. Vorig jaar heeft
het jeugdorkest de kerstviering muzikaal begeleid. Ook de spelletjes voor
de kinderen op Koningsdag worden
door Amoroso en de gezamenlijke
verenigingen in het dorp georganiseerd. Dat levert helaas niet direct
nieuwe muzikanten op, maar leidt
wel tot draagvlak onder de Roswinkeler bevolking. Voor nieuwe muzikanten zijn we veelal afhankelijk van
het enthousiasme van ouders.”

Activiteiten

De activiteiten rond het honderdjarig
bestaan vinden vanaf eind dit jaar
plaats. De aftrap is op 19 december
met een gezellige avond voor leden
en partners in dorpshuis ’t Stadhoes
te Roswinkel. Op 16 januari 2021
is de officiële jubileumreceptie, op
27 maart 2021 gevolgd door het jubileumconcert. In september 2021
is er een reünie van oud-leden en
in oktober 2021 een Oktoberfest in
theaterboerderij De Noorderbak te
Roswinkel.

