
 

 

Geachte	relatie,		
Voor	u	ligt	het	overzicht	van	de	activiteiten	van	het	Frysk	Jeugd	Orkest	in	2016.	Ook	in	2016	hebben	wij	
prachtige	activiteiten	ontplooid.	Samen	werken	wij	aan	onze	missie:	 “Het	 is	ons	doel	 jonge	musici	uit	
Friesland	een	podium	te	bieden	om	in	een	orkest	met	symfonische	bezetting	plezier	te	beleven	aan	samen	
muziek	maken”.	Vanuit	onze	kernwaarden	Plezier,	Discipline,	Samenwerken	en	Ontwikkelen	geven	wij	
hier	invulling	aan.		
	
ABN	AMRO	Nieuwjaarsconcert	zaterdag	2	januari	
Op	zaterdag	2	januari	vond	het	26e	ABN	AMRO	
Nieuwjaarsconcert	plaats	in	samenwerking	met	
het	Frysk	Jeugd	Orkest.	Het	Orkest	bracht	hier	
weer	 een	 breed	 programma	 ten	 gehore.	 Zo	
werd	het	concert	geopend	met	Balletmuziek	uit	
Rosamunde	van	Franz	Schubert,	en	speelde	het	
Orkest	ook	het	Pianoconcert	no.	3	in	C	mineur	
op.	 37	 van	 Ludwig	 van	 Beethoven.	 Bij	 dit	
pianoconcert	nam	de	21-jarige	Valentina	Tóth	
als	solist	plaats	achter	de	piano.	Het	programma	
voor	de	pauze	werd	afgesloten	met	Van	Oranje	
van	Carl	Wittrock,	het	stuk	waarmee	het	Frysk	
Jeugd	 Orkest	 afgelopen	 kalenderjaar	 nog	 een	
optreden	 in	het	Koninklijk	Theater	Carré	won	
ter	ere	van	de	viering	van	200	jaar	Koninkrijk.		
	
Na	de	pauze	werd	het	programma	vervolgd	met	de	Hongaarse	Dans	van	Berlioz	en	later	op	de	avond	
sloot	het	Orkest	af	met	een	indrukwekkende	selectie	uit	Phantom	of	the	Opera	van	Andrew	Lloyd	Weber.	
Vervolgens	was	er	voor	het	publiek	nog	een	mogelijkheid	voor	een	hapje	en	een	drankje	in	de	foyer	om	
elkaar	gelukkig	nieuwjaar	te	wensen	en	na	te	praten	over	het	concert.	Al	met	al	een	prima	begin	van	het	
nieuwe	jaar.		
	
Moederdagconcert	zondag	8	mei	
Het	Frysk	 Jeugd	Orkest	 gaf	op	 zondag	8	mei	 een	prachtig	Moederdagconcert	 in	 Stadsschouwburg	De	
Harmonie	van	Leeuwarden.	Voor	een	goed	gevulde	zaal	opende	de	Strijkers-	en	Blazersklas	het	concert.	

Ook	hier	trad	de	21-jarige	Valentina	
Tóth	 op	 als	 solist	 in	 het	
Pianoconcert	no.	3	in	C	mineur	op.	
37	 van	Ludwig	 van	Beethoven.	Na	
de	pauze	was	er	een	optreden	van	
het	 slagwerkduo	 Boudewijn	
Benjamins	 en	 Gerben	 Jongsma,	 in	
2015	 de	 winnaars	 van	 de	 Gerard	
van	 der	 Weerd-solistenprijs.	
Tijdens	het	changement	tussen	het	
slagwerkduo	 en	 het	 Frysk	 Jeugd	
Orkest	 gaf	 een	 aantal	 orkestleden	
een	 klein	 optreden	 met	 het	
nummer	 'Mama,	 je	 bent	 de	
allerliefste	van	de	hele	wereld'.	
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Concertmaand	juni	
In	de	maand	juni	stonden	er	drie	concerten	voor	het	Frysk	Jeugd	Orkest	op	het	programma.	
	
Op	zaterdag	11	juni	presenteerde	het	Frysk	LeerOrkest	haar	eindconcert	voor	hun	enthousiaste	ouders	
en	andere	familie	in	MFC	De	Kompenije	in	Jubbega.	Tijdens	deze	eindpresentatie	verzorgde	het	Frysk	
Jeugd	Orkest	een	gastoptreden.	De	eindpresentatie	was	één	groot	feest,	zowel	voor	de	kinderen	als	hun	
ouders.	 Vol	 trots	 lieten	 de	 kinderen	 aan	 iedereen	 zien	 en	 horen	 hoe	 ze	 na	 een	 jaar	 les	 op	 hun	
muziekinstrument	konden	spelen.		
	
Tijdens	de	zesde	editie	van	het	klassieke	festival	City	Proms	in	Leeuwarden	verzorgde	het	Frysk	Jeugd	
Orkest	 op	 zondag	 26	 juni	 het	 slotconcert.	 Het	 orkest	 speelde	 op	 het	 hoofdpodium	 op	 het	
Oldehoofsterkerkhof	en	bracht	een	gevarieerd	programma	ten	gehore.	
	
Na	de	succesvolle	eerste	editie	van	het	Junior	Lauswolt	Zomerconcert	in	2015	organiseerde	Lionsclub	
Opsterland	een	tweede	editie.	Op	donderdag	30	juni	werden	alle	kinderen	van	groep	8	in	de	Gemeente	
Opsterland	uitgenodigd	voor	een	Galaconcert	 van	het	Frysk	 Jeugd	Orkest	op	het	Landgoed	Lauswolt.	
Gekleed	in	pak	of	jurk	kwamen	de	kinderen	naar	het	concert.	Als	mystery	guest	trad	Elske	DeWall	op;	zij	
speelde	samen	met	het	Orkest	onder	andere	twee	van	haar	eigen	nummers:	This	Game	en	Stone	by	Stone.	
Ondanks	de	motregen	was	het	een	geslaagd	concert.	
	
Zomertournee	Italië	16	t/m	25	juli	
Op	zaterdag	16	juli	vertrok	het	Frysk	Jeugd	Orkest	naar	Italië	
om	 deel	 te	 nemen	 aan	 het	 Florence	 Youth	 Festival.	 Het	
Orkest	gaf	daar	drie	 concerten.	 In	Perugia	 trad	het	Orkest	
op	 in	 de	 prachtige	 kathedraal	 San	 Lorenzo.	 Vervolgens	
reisde	het	Orkest	naar	San	Gimignano	af	om	daar	op	een	vol	
plein	 'Piazza	 Duomo'	 een	 concert	 te	 geven.	 Op	 het	
indrukwekkende	plein	 'Loggia	 dei	 Lanzi'	 gaf	 het	Orkest	 in	
Florence	 een	 geweldig	 slotconcert	 voor	 zo'n	 2000	
bezoekers.	Een	unieke	ervaring.	
Voorafgaand	aan	de	concerten	bracht	het	Orkest	in	groepjes	
een	bezoek	aan	het	centrum	van	Perugia,	San	Gimignano	en	
Florence.	Daarnaast	verkenden	ze	Pisa	en	Lucca.	In	het	hotel,	
gelegen	in	Montecatini	Terme,	konden	de	leden	genieten	van	
het	zwembad.	
Een	prachtige	reis	die	de	leden	niet	snel	zullen	vergeten.	
	
	 	



 

 

Afscheidsreceptie	John	Jorritsma	donderdag	8	september	
Het	 Frysk	 Jeugd	 Orkest	 mocht	 op	 donderdagmiddag	 8	 september	 een	 bijdrage	 leveren	 aan	 de	
afscheidsreceptie	van	John	Jorritsma	als	Commissaris	van	de	Koning	in	Fryslân.	In	Stadsschouwburg	De	
Harmonie	trad	het	Orkest	samen	met	popgroep	De	Kast	op.	Daarnaast	waren	er	onder	andere	optredens	
van	Piter	Wilkens	en	Iris	Kroes.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Cool	Classic	Concert	Tour	in	Harlingen	en	Dokkum	23	april	en	29	oktober	
Na	de	 succesvolle	 etappe	 in	Heerenveen	op	21	november	2015	vonden	 in	2016	de	 tweede	 en	derde	
etappe	plaats	in	Harlingen	en	Dokkum.	
	
In	aanloop	naar	de	beide	etappes	zijn	samen	met	een	team	van	muziekdocenten	de	basisscholen	in	de	
regio	 van	 Harlingen/Franekeradeel	 en	 Dokkum	 bezocht.	 De	 kinderen	 zijn	 tijdens	 het	 schoolbezoek	
enthousiast	gemaakt	om	naar	het	concert	te	komen	luisteren	en	bij	de	Muziekmarkt	muziekinstrumenten	
uit	te	proberen.	De	kinderen	die	al	een	muziekinstrument	bespeelden	kregen	de	uitnodiging	om	met	het	
Frysk	Jeugd	Orkest	mee	te	spelen.		
	
Op	zaterdag	23	april	vond	de	tweede	etappe	plaats	in	de	Trebol	van	Harlingen	met	50	meespelers.	In	
sporthal	De	Doelstien	van	Dokkum	vond	de	derde	etappe	plaats	met	80	meespelers.	
	

	
	
	 	



 

 

Who's	Next	Festival	zaterdag	26	november	
Het	Who's	Next	Festival	vond	van	22	t/m	27	
november	 plaats	 in	 de	 Schouwburg	 van	
Almere.	 Op	 zaterdag	 26	 november	 waren	
het	 Almeers	 Jeugd	 Symfonie	 Orkest,	 het	
Amersfoorts	Jeugd	Orkest	en	het	Frysk	Jeugd	
Orkest	te	gast	op	de	Jeugdorkestendag	van	dit	
festival.		
	
In	de	middag	werden	er	door	musici	van	het	
NedPho	 verschillende	 workshops	 gegeven	
voor	 de	 orkestleden	 en	 vond	 er	 een	
gezamenlijke	 repetitie	 plaats	 met	 de	 drie	
jeudorkesten	o.l.v.	dirigent	Hans	Welle.	
	
’s	Avonds	verzorgde	elk	jeugdorkest	een	kort	
optreden	 tijdens	 het	 Slotconcert	 en	
presenteerden	 het	 Strijkersproject	 en	 Houtblazersproject	 van	 het	 NedPho	 zich	 op	 het	 podium.	 Het	
concert	werd	feestelijk	afgesloten	met	een	250-koppig	orkest	dat	de	Jump	Swing	Fever	uitvoerde	onder	
leiding	van	dirigent	Hans	Welle.		
	
	
Akademy	Concert	zaterdag	17	december	

Op	 zaterdag	 17	 december	 organiseerde	 het	
Frysk	 Jeugd	 Orkest	 haar	 eerste	 Akademy	
Concert	 in	 De	 Ikker	 in	 Burgum.	 Het	 publiek	
kon	deze	avond	genieten	van	optredens	van	de	
Strijkersklas,	 Blazersklas	 en	 het	 Frysk	 Jeugd	
Orkest.		
Voor	 een	 volle	 zaal	 presenteerden	 de	
Strijkersklas	 o.l.v.	 Theo	 Brouwer	 en	 de	
Blazersklas	o.l.v.	Oeds	Jongsma	met	trots	hun	
programma	 waar	 4	 maanden	 hard	 aan	 was	
gewerkt.	 Ter	 afsluiting	 van	 het	 concert	
speelden	 de	 Strijkersklas,	 Blazersklas	 en	 het	
Frysk	 Jeugd	 Orkest	 samen	 'We	 wish	 you	 a	
merry	Christmas'	en	'Jingle	Bells'.		
	
	

	
Tot	slot	
Voor	 actuele	 ontwikkelen	 en	 de	 concertagenda	 verwijzen	 wij	 naar	 onze	 website	
www.fryskjeugdorkest.nl.	 De	 orkestleden,	 dirigent,	 vrijwilligers	 en	 het	 bestuur	 van	 het	 Frysk	 Jeugd	
Orkest	hopen	u	te	mogen	ontmoeten	bij	onze	concerten.	
	
	


