
Terugblik op het salonorkest in 2017 

 

We begonnen het jaar vol goede moed met een repetitieprogramma van de hand van Jan, Charlotte en 
Saskia, bestaande uit tien nieuwe nummers en ruim 20 zogenoemde bijhoudnummers waaruit kon 
worden geput bij optredens. Dat kwam goed uit want dat waren er best veel in 2017, zoveel dat we niet 
aan alle nieuw in te studeren nummers zijn toegekomen. Maar die heeft Saskia geprogrammeerd voor 
2018! 

Onze optredens in 2017  

 Korendag op 5 maart 
 Feest Marion en Bouke op 29 april 
 Amstellanddag op 11 juni  
 Feest Ilja op 13 september 
 De dag ‘Uitkomen met je inkomen’ op 26 november. 

Bij twee van deze optredens heeft Theo ons deskundig en met veel inzet versterkt. 

Een korte impressie 
 

 

Korendag op 5 maart 
 
Op 5 maart sloten we traditiegetrouw de korendag in 
de Boomspijker af met een spetterend optreden met 
bijvoorbeeld: 
Sol tropical, Cruising down the river, een van de 
arrangementen van Peter, en zelfs Ai Baracao. En dat 
laatste op een korendag, dapper dus! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Feest Marion en Bouke op 29 april 
 
Ter gelegenheid van het goede leven  
In de Amstelzaal van Roeivereniging De Amstel.  
Daar lieten de ouders van Marion zien dat je dansen 
met het stijgen der jaren niet hoeft te verleren.  
 

 

 
 

 
 

 

 

Amstellanddag op 11 juni  
 
https://youtu.be/dIMypFoP9t0  
 

 
Op een heerlijke zomerse dag speelden we op de 
Amstellanddag op Buiten Amstel.  

 

 

https://youtu.be/dIMypFoP9t0


 

 

Feest Ilja op 13 september 
 
In september vierden we, op een zwoele 
nazomeravond, Ilja’s 75e verjaardag in de 
Roode Bioscoop. 
 
Met Peter als solist op de accordeon speelden 
we als toegift een hartverscheurend  Iljana.  
http://www.hetsalonorkest.nl/?p=1409  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘Uitkomen met je inkomen’ in de Boomspijker op 26 
november 
Het laatste optreden van het jaar vond plaats voor een 
select gezelschap in de Boomspijker na afloop van een 
dag met allerlei leuke en informatieve workshops over 
leven en overleven.  De middag werd afgesloten met 
een heerlijk kop soep.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Afscheid nemen 

2017 was een jaar van afscheid nemen; op 4 februari namen we met een gezellig samenzijn bij Gwen 
officieel afscheid van Marliesa die -nadat ze als violiste bij ons was gestopt- nog jarenlang actief is 
gebleven als percussionist en els penningmeester. Marion heeft het penningmeesterschap 
overgenomen. 

http://www.hetsalonorkest.nl/?p=1409


 
De laatste maanden van 2017 stonden in het teken van het afscheid van onze geliefde 
Diepenbrockzolder. Zie bijvoorbeeld: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/13/het-kasteeltje-van-
componist-diepenbrock-wordt-afgebroken-a1584769 

Op 30 september vond de laatste muziekavond plaats en konden we voor het laatst een boodschap 
schrijven in de schriftjes waar zoveel beroemde voorgangers hun aanwezigheid en evaluaties hadden 
gemeld. In okober is er een 360-graden- opname van de zolder gemaakt door  Martijn Gouman,  
https://youtu.be/w9dfmgPnPQI, en is er gefilmd door de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse 
Muziekgeschiedenis (KVNM) die  een jubileumfilm voorbereidt over 'Kunstenaarshuizen'. En op 20 
oktober, ten slotte, maakte Lyk een video van onze allerlaatste repetitie. Die hebben we als aandenken 
aan Florian aangeboden: https://youtu.be/Mrl7l_CfYEU 

Vanaf november hebben we een nieuwe vaste repetitieplaats, de regentenkamer in het Sarphatihuis, 
Met parkeerplaats ;-) 

 

Nieuwe arrangementen van Peter 

In 2017 werkten we aan twee nieuwe nummers die Peter voor ons gearrangeerd had, Buona sera, dat 
inmiddels is uitgegroeid tot een succesvolle uitsmijter met Franks aanstekelijke zang en de swingende 
solo van de saxen, en Ain’t misbehaving , een favoriet nummer waarvan het arrangement ons al jaren 
niet beviel. Peter heeft het onder handen genomen. Het arrangement zit nu vol met verrassende loopjes  
en solo’s en het klinkt. Het nummer staat hoog op het prioriteitenlijstje voor 2018.  

 

Nieuwe orkestleden 

2017 is ook het jaar waarin het orkest is versterkt met twee, inmiddels onmisbare, orkestleden. Na een 
aantal mislukte pogingen om een zangeres te vinden die Christien kon vervangen, hebben we met Marij 
weer een zangeres in ons midden die een aanstekelijk team vormt met Frank en behalve een mooie stem 
ook een hele leuke presentatie heeft.  

En onze percussieworkshop op 11 december 2016 bij Jochen in het Muziekpakhuis heeft versterking van 
het orkest opgeleverd. Van de twee percussionisten die zijn gekomen om mee te spelen, Diana en 

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/13/het-kasteeltje-van-componist-diepenbrock-wordt-afgebroken-a1584769
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/13/het-kasteeltje-van-componist-diepenbrock-wordt-afgebroken-a1584769
https://youtu.be/w9dfmgPnPQI
https://youtu.be/Mrl7l_CfYEU


Herman, is Herman gebleven, Hij komt  iedere zondag aansjouwen met een conga en tassen vol 
rammeltjes en kan zo bij ieder nummer passende ritmische ondersteuning bieden.  

 

Waar hebben we nog meer aan gewerkt? 

Op 10 juni werden we weer door Jan ontvangen op op zijn buiten in Zegveld voor onze jaarlijkse 
repetitiedag.  

 

Een belangrijke focus op de repetities is beter naar elkaar luisteren en beter samenspelen. Akkoorden 
naar elkaar toebrengen, elkaar volgen bij tempowisselingen, ruimte geven aan de melodie en aan solo’s. 
Als we ons optreden op de korendag zien als jaarlijkse kwaliteitsmeting boeken we in de ogen van onze 
trouwe fans wel vooruitgang op die punten. De blazers hebben in 2017 ook een vaste maandelijkse 
sectierepetitiedag ingevoerd om al die lastige loopjes nog strakker te krijgen.  

Een ander aandachtspunt is de communicatie met het publiek, we proberen meer te kijken, plezier uit te 
stralen. Ook worden de nummers bij optredens geïntroduceerd met korte informatieve tekstjes. 

 



PR 

In lommerrijk decor is het statieportret van het orkest geactualiseerd door Wil, de neef van Gwen die 
ons ook al zo mooi had vereeuwigd op de Nieuwmarkt. De foto staat boven aan dit verslag, helaas nog 
zonder Herman. Een taak voor 2018? 

Behalve de website (www.hetsalonorkest.nl) die door Gwen wordt geactualiseerd met info over 
optredens, geluids- en video-opnames en foto’s, hebben we nu ook een Facebookpagina die wordt 
bijgehouden door Marij.  

 

Politburo 

Marion, Ilja en Edith hebben ook dit jaar gezorgd voor olie in de machine: de communicatie met het 
orkest, het maken van het repetitierooster, het bijwerken van het overzicht van nummers x bezetting, 
het bijhouden van aan- en afwezigheid, het maken van afspraken met Peter en Theo, het organiseren 
van repetitiedagen en generale repetities, de introductie van nieuwe orkestleden, zorg voor het archief, 
het actualiseren van de lijst adressen en telefoonnummers, het afhandelen van de Diepenbrockzolder, 
het opzetten van de boekhouding, begroting en de jaarrekening, het onderzoeken van 
subsidiemogelijkheden en het zoeken en regelen van de nieuwe repetitieruimte en onderhouden van het 
contact over het gebruik van de ruimte, de piano en de apparatuur met de beheerder. 
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