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Beste Freon van het Frysk Jeugd Orkest,
Allereerst hoop ik dat dit bericht u in goede gezondheid bereikt. Het zijn bijzondere tijden, ook voor het
Frysk Jeugd Orkest. De agenda die wij in februari nog voor ogen hadden: de repetities van de Frysk Jeugd
Orkest Akademy in Leeuwarden en in de regio, de mooie concerten, het samen muziek maken en als klap
op de vuurpijl de buitenlandse tournee naar Slovenië. Anno nu, mei 2020, kunnen we gerust stellen dat
het anders loopt dan we ook maar hadden kunnen bevroeden. Deze tijd vraagt creativiteit, en de
beleidslijn die wij als bestuur enkele jaren geleden hebben ingezet om de organisatie te verbreden betaalt
zich uit. Wij zijn trots op de wijze waarop alle betrokkenen bezig zijn met wat we met ons prachtige
orkest in deze tijden wél kunnen. Hoe ook oud-leden zich als dirigent en videobewerkers inspannen om
digitale projecten uit te werken, ik ben er zeer content mee! In deze Nijsbrief en op onze sociale
mediakanalen kunt u op veilige afstand meegenieten van de wijze waarop wij met de leden van de Frysk
Jeugd Orkest Akademy bezig zijn met onze passie: muziek maken!
Namens het bestuur, dirigenten, docenten, orkestleden en vrijwilligers,
Theunis Kloosterman
Voorzitter

Een kijkje achter de schermen
Sinds het najaar van 2017 heeft het Frysk Jeugd Orkest een
projectcommissie. De commissie draagt zorg voor de
organisatie van de concerten, de Cool Classic Concert Tour,
studieweekenden en tournees. Daarbij staan ze in nauw
contact met het bestuur, de dirigenten, het docententeam en de
orkestcommissie.
De commissie bestaat uit de volgende vier oud-leden: Ilse
Schreur (klarinet), Yasmin Sollie (fagot), Douwe Somsen
(trombone) en Elske Koelma (slagwerk).
Met veel plezier blijven ze zich na hun orkestperiode vrijwillig
inzetten voor het Frysk Jeugd Orkest.

Frysk Jeugd Orkest goes digital
In de vorige Nijsbrief stelden we Douwe Nauta aan jullie voor en in
de afgelopen maanden heeft Douwe actief met het Frysk Jeugd
Orkest mogen werken als dirigent. Omdat we graag ook in deze tijd
samen muziek willen blijven maken, heeft Douwe samen met oudlid Sander Prins (viool/concertmeester) en de projectcommissie
een aantal leuke digitale projecten bedacht. Zo kunnen de
orkestleden blijven musiceren. Verderop in de Nijsbrief zijn de
verschillende projecten te zien.
Sander zal de ingezonden video's bewerken en samenvoegen tot
een filmpje, waarbij Douwe de opdracht verstrekt met uitgebreid
stappenplan aan de leden, de audio's bewerkt en samenvoegt.
Houd de komende tijd de socials van het Frysk Jeugd Orkest in
de gaten voor de eindresultaten van de
verschillende projecten.

#Wilhelmus2020 op Koningsdag
Het Koninklijk Concertgebouworkest riep iedereen op om op maandag 27 april om 10 uur het Wilhelmus
te spelen vanaf het balkon, uit het raam of in de tuin. Een aantal orkestleden van het Jong Frysk Jeugd
Orkest gaf gehoor aan deze oproep en speelde vanuit thuis het Wilhelmus voor de buurt.

Basso Ostinato
Docent Arjan van der Boom bedacht een digitale
opdracht voor de cellisten en contrabassisten van het
Jong Frysk Jeugd Orkest. Vanuit huis gingen de leden aan
de slag met het componeren van hun eigen muziek aan
de hand van bouwstenen. Een leuke uitdaging waarbij
werd gewerkt aan techniek, toonsoort, zuiverheid en in
de maat spelen.

Video belronde met de dirigent
Dirigent Theo Brouwer ging afgelopen week digitaal in gesprek
met de leden van het Frysk Jeugd Orkest en het Jong Frysk Jeugd
Orkest d.m.v. een video belronde. Een voor een konden de leden
even bijkletsen. Hoe gaat het nu met orkestleden en hun familie?
Hoe gaat het met school? En muziekles?
Reactie Theo:
Erg leuk om elkaar op deze manier toch eventjes te zien en te
spreken, even bijpraten en horen hoeveel muziek iedereen maakt.
Mooi om te merken dat de muzieklessen online doorgaan. Fijn dat
muziek maken een heerlijke uitlaatklep kan zijn.

FRIJ op 5 mei bij Omrop Fryslân
Het Frysk Jeugd Orkest is voor '75 jaar bevrijding' aan het werk
gegaan met een videoclip. Het idee rondom het thema vrijheid is
ontstaan doordat we in deze tijden eigenlijk ook van onze vrijheid
zijn beroofd. Je kunt niet meer zomaar gaan en staan waar je wilt.
Maar juist in Friesland is er nog heel veel ruimte. Ruimte, waarin
je wel je vrijheid kunt nemen. Elk lid heeft zijn of haar partij van
'Frij' opgenomen in de tuin of in de buurt van hun huis.
'Frij' komt uit de eerste Fryske speelfilm “De Dream” en is
gecomponeerd door Cees Bijlstra. Op 5 mei 1986 is het Frysk Jeugd
Orkest met dit muziekstuk opgetreden bij de live uitzending van
het bezoek van Koningin Beatrix, Prins Claus en het voltallige
kabinet aan Leeuwarden in het kader van de Nationale Viering van
de Bevrijding.
Daarna heeft het Orkest het nummer in 1993 opgenomen op cd.
Deze opname wordt gebruikt in de clip die nu gemaakt is door het
Frysk Jeugd Orkest.
Op dinsdag 5 mei werd het eindresultaat van Frij uitgezonden in
het programma Fryslân Hjoed Ekstra van Omrop Fryslân. Tijdens
deze uitzending werd het bevrijdingsvuur in Fryslân ontstoken en
waren er diverse toespraken. Nu staat het gehele filmpje op het
YouTube kanaal van het Orkest.

Vuurvogel Challenge
Jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel uit
Zwolle heeft een leuk filmpje opgenomen
van het nummer Stay@Home. Het
nummer is geschreven door hun dirigent
Albert Dam, die tevens oud-lid is van het
Frysk Jeugd Orkest.
https://youtu.be/lXOExiTt7nw
Nu hun filmpje online staat, daagt De
Vuurvogel anderen uit om het nummer
ook op te nemen. Die uitdaging neemt het
Frysk Jeugd Orkest van harte aan!
De versie van het Frysk Jeugd Orkest komt op Moederdag, zondag 10 mei, online.

Gehele Akademy in beeld met de Lion King
Sinds januari studeert Douwe Nauta met het Orkest onder andere
de filmmuziek van De Lion King in. Dit muziekstuk heeft Douwe
speciaal voor het Orkest gearrangeerd.
Om het stuk op korte termijn te kunnen uitvoeren gaan we online
verder. Naast het Frysk Jeugd Orkest zullen ook de leden van het
Jong Frysk Jeugd Orkest en alle leden van de Akademyklassen
meedoen aan de uitvoering.
Zoals de foto al verklapt, wordt het een jungle vanuit ieders eigen
huis. We zijn reuze benieuwd naar het eindresultaat. Momenteel
zijn de leden druk aan de slag om hun filmpje te maken en op te
sturen. Eind mei/begin juni komt het eindresultaat online te staan.

