Jaaroverzicht activiteiten Stichting Vrienden van het
Radio Filharmonisch Orkest
Na de oprichting in november 2014 was 2015 het eerste jaar
waarin we activiteiten georganiseerd hebben voor onze vrienden.
In 2015 hebben ongeveer 150 mensen zich aangemeld om ons
financieel te ondersteunen. Met uw steun kunnen we op dit
moment nog niet veel doen voor ons orkest. We zitten nog in de
opbouwfase, en dat brengt kosten met zich mee. Dankzij u kunnen
we al een en ander verwezenlijken. Wij hopen het aantal Vrienden
in 2016 te verdubbelen. U kunt ons daar uiteraard bij helpen.
Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die plaats
vonden in 2015, waaronder de eerste openbare repetitie en de
Vriendendag in samenwerking met het Academie Muzikaal
Talent.
Het eerste concert met korting voor de Vrienden:

NTR ZaterdagMatinee op zaterdag 28 maart 2015 in het
Concertgebouw in Amsterdam:
In Absolute Jest rijgt John Adams tal van Beethoven-citaten aaneen
tot wat wel eens ‘s werelds langste scherzo zou kunnen zijn. Tijdens
dit concert beleeft het energetische, goedgeluimde werk voor
strijkkwartet en orkest zijn Nederlandse première onder leiding van
Markus Stenz, chef-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest.
Aanmelden kan tot woensdag 13 mei. Kaarten zijn, tot een half uur
voor aanvang van het concert, af te halen bij de kassa van
TivoliVredenburg á €16,-

EERSTE OPENBARE REPETITIE VOOR DE
VRIENDEN VAN HET RFO
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Op donderdag 14 mei 2015, Hemelvaartsdag, vond onze allereerste
Vriendenactiviteit plaats. Een grote groep kersverse Vrienden betrad rond 9:00
het historische gebouw van het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum,

waar zij een kijkje achter de schermen kwamen nemen bij een openbare
repetitie.
Tijdens de ontvangst door het Vriendenteam in het Muziekcafé, was er tijd voor
een kopje koffie terwijl altviolist Huub Beckers alvast het een en ander uit de
doeken deed over het repetitieproces dat zij dadelijk van dichtbij zouden gaan
meemaken. Daarna ging het richting studio 5, de vaste repetitieplek van ons
orkest. Na een woord van welkom en introductie door manager Wouter den
Hond, gaf dirigent Robert Trevino een boeiende toelichting op de 6e symfonie
van Shostakovich: een van de werken die die dag gerepeteerd zouden gaan
worden.
In studio 5 konden de Vrienden zowel voor als achter het orkest plaatsnemen.
En voor diegenen die de decibellen niet schuwden, en zich graag wilden
onderdompelen in het rijke klankbad, waren er ook speciale Adventure Seats op
het podium! De Vrienden konden zo het orkest als geheel en de musici van
dichtbij aan het werk zien, en horen hoe onder de dirigent zijn aanwijzingen de
indrukwekkende muziek van Shostakovich steeds meer vorm kreeg.

Met Vriendenkorting naar het Radio Filharmonisch
Orkest in TivoliVredenburg Utrecht!
Op vrijdag 15 mei om 20.15 uur speelt het Radio Filharmonisch
Orkest in de AVRO TROS serie ‘De Vrijdag van Vredenburg’:
Johannes Brahms - Altrapsodie Johannes Brahms - Nänie Dmitri
Sjostakovitsj - Zesde SymfonieRobert Trevino, dirigent Michael
Gläser, koordirigent Meredith Arwady, mezzosopraan

Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor

VRIENDENDAG 2015
Was u erbij?
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Al vanaf de oprichting van de Stichting Vrienden RFO zagen we het voor
ons: een jaarlijkse Vriendendag waarop onze Vrienden samen zouden
komen om elkaar, én de musici van het RFO, persoonlijk te leren kennen.
Een dag die een kijkje biedt achter de schermen van ons orkest: met
activiteiten, muziek en gezelligheid. En dit alles in de entourage van het
Muziekcentrum van de Omroep. Een prachtig gebouw met historische
studio’s die nog altijd de rijke geschiedenis van de radio-orkesten ademen.
Op zondag 22 november 2015 was het zover. Die dag mochten we ruim 60
Vrienden begroeten en hebben we samen een mooie dag beleefd. De
gasten werden door het Vriendenteam ontvangen met koffie, thee en - het
lijkt nu al een traditie te worden - allerlei door musici gebakken
zoetigheden. Na een woord van welkom door bestuurslid Hans Zonderop

werd de grote groep bezoekers in tweeën gesplitst. Groep 1 kreeg een
rondleiding langs de studio’s van het Muziekcentrum van de Omroep
onder leiding van manager Rogier Hageman. Groep 2 bezocht de
slagwerkstudio waar RFO slagwerkers
Esther Doornink, Vincent Cox en Mark Haeldermans veel te vertellen
hadden over de omvangrijke en bijzondere collectie instrumenten.
Ook gaven zij twee prachtige mini-concertjes. Na het wisselen van de
groepen werd het hele gezelschap naar de onlangs gerestaureerde studio 2
geleid voor een boeiende lezing muziekgeschiedenis door altviolist Huub
Beckers. Daarna was het tijd voor lunch.
Het middagprogramma werd gehouden in studio 5 waar het RFO altijd
repeteert. Een bijzonder orkest, bestaande uit studenten van de Academie
Muzikaal Talent en musici van het RFO, begeleidden onder leiding van
dirigent Manuel Visser de twee veelbelovende jonge vioolsolisten Vera
Beumer en
Yuri Shundyak, waarna tot slot de 5e symfonie van Franz Schubert werd
uitgevoerd. En voor wie er nog geen genoeg van kon krijgen was er na
afloop nog tijd voor een drankje en gezellig napraten. Het Vriendenteam is
heel blij met de vele positieve reacties die we mochten ontvangen en we
kijken er naar uit u een volgende keer te ontmoeten!

