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Beste Freon van het Frysk Jeugd Orkest,
Hopelijk bereikt dit bericht u in goede gezondheid! 2020 is een jaar geweest waarin het orkest diverse
malen heeft moeten schakelen om steeds de consequenties van het Covid-19 virus juist in te schatten.
We hebben vooral gekeken naar wat wel kan! Hierover hebben wij u in mei van dit jaar ook bericht.
Hoewel onze tournee moest worden uitgesteld en al onze concerten vanaf maart geen doorgang hebben
kunnen vinden, hebben wij ingezet op zoveel mogelijk samen repeteren. Het samenspelen maakt het
bespelen van een instrument zo leuk, daar blijven wij voor gaan! De regels van het RIVM volgend is er
door het Frysk Jeugd Orkest gerepeteerd in secties per uur of met twee gesplitste groepen gedurende
twee uren. Het Jong Frysk Jeugd Orkest heeft bijna altijd kunnen repeteren, daar zijn we erg blij mee.
Inmiddels repeteren wij in ons nieuwe onderkomen, De Fontein te Leeuwarden, en is de verhuizing van
de Evangelische Kerk naar De Fontein afgerond. Dankjewel Yasmin, Ilse, Elske, Douwe S, Douwe N.,
Sander en Bram voor het organiseren en uitvoeren van de verhuizing en soepele overgang naar de
nieuwe plek! Tevens willen we het bestuur van de Vrije Evangelisch kerk en in het bijzonder Hibbe
Wiersma danken voor de gastvrijheid in al de jaren dat we met het orkest op het Zuidvliet zeer welkom
zijn geweest. Content zijn wij daarnaast te kunnen vermelden dat wij met het Noord Nederlands Orkest
een samenwerking aan het opstarten zijn om ons de komende jaren projectmatig te laten ondersteunen
door de professionals van het NNO, erg leuk en leerzaam voor onze muzikanten! Tevens zijn wij aan het
investeren in de aanstormend talenten Sander Prins en Douwe Nauta. Zij zullen in 2021 meer zichtbaar
zijn tijdens repetities en concerten van het Frysk Jeugd Orkest! 2021 wordt wat ons betreft het jaar van
de beteugeling van het Covid-19 virus waardoor onze muzikale aspiraties weer meer speelruimte
krijgen! Een gezond en muzikaal 2021 toegewenst!
Namens het bestuur van het Frysk Jeugd Orkest.
Groetnis,
Theunis Kloosterman

Zoveel mogelijk live repeteren
Na een voorjaar dat in het kader stond van digitale
projecten is het voor orkestleden en dirigenten
een verademing als we in september weer 'live' los
mogen.
In een 1,5 meter opstelling en door het volgen van
het Corona-protocol starten we in september in de
Harmonie aan een nieuw seizoen.
Flexibiliteit in repetitievormen is daarbij het
uitgangspunt. Binnen de mogelijkheden hebben
we zoveel mogelijk gerepeteerd: met het hele
orkest, twee halve orkesten - in wisselende
samenstellingen, in sectiegroepen en een periode
zonder de 18+ers.
Ook volgend jaar blijft ons motto 'zoveel mogelijk
live te repeteren!'

Sander Prins start improvisatieproject
Sander Prins, oud-lid (viool/concertmeester) is als nieuwe
docent gestart in oktober. Sander is recentelijk afgestudeerd
aan het conservatorium in Amsterdam als docent muziek en
zal projecten begeleiden bij het Frysk Jeugd Orkest en het
Jong Frysk Jeugd Orkest. In dit eerste project start en
begeleidt Sander het orkest om een eigen improvisatie uit te
laten voeren. Dit zal hij in 2021 tijdens een van de concerten
laten horen!

Akademyklas in Dokkum
Naast een Akademyklas in Leeuwarden, Heerenveen, Joure, Burgum en Drachten
is na de herfstvakantie een Akademyklas in Dokkum van start gegaan. Nouschka
van Schaik, viooldocent aan Opus 3 in Dokkum geeft aan veel zin te hebben om
mee te doen met de activiteiten van de Frysk Jeugd Orkest Akademy. In de
Akademyklas repeteren wekelijks de vioolleerlingen uit de regio Dokkum en eens
in de maand repeteert de klas gezamenlijk met alle Akademyklassen uit Fryslân en
het Jong Frysk Jeugd Orkest.

Verhuizing naar De Fontein
We zijn dit jaar op zoek gegaan naar een grotere, goed te ventileren repetitieruimte. De Fontein, een
recent gerenoveerd Kerkgebouw aan de Goudenregenstraat 77 in Leeuwarden, is de nieuwe
repetitieruimte van het Frysk Jeugd Orkest.
In de kerstvakantie hebben we definitief afscheid genomen van de Vrije Evangelische Kerk aan het
Zuidvliet en is het muziekarchief verhuisd naar De Fontein.

Bezoek uit Spanje op 5 december
Op 5 december werden de beide zaterdagrepetities
verrast door een bezoek van twee pieten.
Georganiseerd door de orkestcommissie (leden van
het orkest) werd er gedanst, chocola uitgedeeld en
gezongen. Een heel feest!

Gehele Akademy in beeld met de Lion King
Douwe Nauta en Sander Prins zijn voor de zomer de digitale uitdaging aangegaan om met alle leden van
Het Frysk Jeugd Orkest, het Jong Frysk Jeugd Orkest en alle Akademyklassen de Lion King digitaal uit te
voeren.
Het eindresultaat is vanaf juni op onze website en de social media te zien. We zijn ook nu, in december
2020 nog steeds trots op dit werk en kijken terug op een geslaagd corona quarantaine -project: De jungle
van de Lion King.

