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Bataafs Symfonie Orkest 2019: een jaar met veel muzikale hoogtepunten

Optredens
Eind 2018 begonnen we al met het repeteren van de stukken die we bij ons voorjaarsconcert zouden
gaan uitvoeren, met name Mahler Symfonie No 1. Dit stuk vraagt om een grote bezetting, die we
konden realiseren door samen te werken met Valerius, waarvan Arne ook de vaste dirigent is.
Op 6 april 2019 speelden we in de Schönbergzaal van het Koninklijk Conservatorium dit
voorjaarsconcert, samen met Valerius. Naast Mahler 1, het pianoconcert 2 van Rachmaninov, met
solist Johannes Asfaw, en ‘Gold und Silber’ van Léhar. Alles bij elkaar een huzarenstukje, waarbij
onze dirigent Arne alles uit de kast moest halen om dit tot een succes te maken. Uiteindelijk werd het
geheel een zeer geslaagde muzikale gebeurtenis en speelden we voor een bijna uitverkochte zaal.

Het volgende project was educatief van aard: het schoolconcert. Op 25 juni, de heetste dag van het
jaar, speelden wij voor de groepen 5 en 6 van bassischool De Fontein in Den Haag. De school had een
tropenrooster ingesteld en in alle vroegte vertelde juf Coralie het spannende verhaal van Peter en de
Wolf onder onze muzikale begeleiding. Alle leerlingen luisterden van begin tot het eind ademloos
naar het verhaal met de muziek van het orkest. Na afloop mochten de kinderen verschillende
muziekinstrumenten van de orkestleden uitproberen, dat vonden ze geweldig.

1

Direct na het schoolconcert startten we met de repetities voor het Oriëntaalse programma dat we in
december hadden gepland. Ook bereidden we ons voor op een optreden bij het 25-jarig
huwelijksfeest van Eke en Renée, dat plaatsvond op zaterdag 1 juni in de Engelse Kerk in den Haag,
een schitterende locatie voor een dergelijke feestelijkheid. Hier speelden we onder andere het
vioolconcert in A klein van Vivaldi, met Laury als soliste,
en een aantal met verver gebrachte ensemble- en
blazersstukken.
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In het verlengde van hun 25-jarig huwelijksfeest boden Eke en René
het orkest een cadeau aan. Na intensief overleg en speurtochten in
den lande werd een schitterende grote trom, merk Adams, vorige
eigenaar Het Metropool Orkest, aangeschaft waar we nog vele jaren
prachtige klanken van hopen te horen.
Tussendoor bereidden we ons ook voor
op de inmiddels bijna traditionele
Haagse Hofjesconcerten op zaterdag 6
juli, waar we op een goed bezochte
buitenplaats stukken uit ons eerdere
repertoire speelden, ditmaal onder
leiding van onze gastdirigent Mark
Tempelaars. In tegenstelling tot vorig
jaar waren de weergoden ons nu
gunstig gezind, want we konden tot op
de laatste maat onze standaards
overeind en onze muziek en
instrumenten droog houden.
Daarna was het ook direct afgelopen met de muziek en begon het te stortregenen, zodat het orkest
dat na ons zou optreden daar helaas van moest afzien.
Na de zomervakantie begon het
nieuwe seizoen met de
Kamermuziekavond bij Eke en
Renée, met dit jaar weer een
grote variatie aan
muziekstukken en instrumenten.
Voor de meesten van ons blijft
het toch altijd weer spannend
om zo, voor een groep met toch
best geschoolde luisteraars, in
klein verband of zelfs solistisch
op te treden.
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In de Bergkerk speelden we op 14 december 2019 ons Oriëntaals concert met solisten Burcu
Ramazanoğlu, onze eigen concertmeester, en de percussionist Veysel Cesur. De zaal was geheel
uitverkocht, en iedereen heeft kunnen genieten van een prachtige uitvoering van het vioolconcert
“1001 Nights in the Harem” van Fazil Say. Voor de pauze speelden we het sfeervolle “Het Betoverde
Meer” van Lyadov en de “Aladdin suite” van Nielsen.

De laatste repetities van 2019
besteedden we aan de
voorbereiding van ons voor begin
maart 2020 geplande
schoolconcert, met “Assepoester”,
een stuk van onze eigen componist
en bassist Will Hus, en een
arrangement van “Aladdin”.
Alles overziende een zeer divers
muzikaal jaar met een grote
variëteit aan optredens.
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Bataafs borrels, nieuwsbrieven en uitje
Ook dit jaar hebben we weer diverse gezellige Bataafs-borrels gehad. Bij Ellen en Joop worden we
warm onthaald na afloop van de repetitie, en praten dan gezellig na met lekkere hapjes en drankjes.
Er verschenen in 2019 drie fraaie nieuwsbrieven.
Mirjam en Lydia hadden een leuk uitje voor ons georganiseerd: op 26 oktober brachten we een
bezoek aan kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. De rondleiding door dit prachtig onderhouden
kasteel met veel oorspronkelijke meubels en authentieke details werd natuurlijk gecompleteerd met
een borrelen diverse bijzondere hapjes!

Leden
Dit jaar namen een paar leden afscheid en verwelkomden we ook weer nieuwe mensen. Ook waren
enkelen van ons enige tijd afwezig vanwege ziekte. Al met al groeit het Bataafs in aantal. Op dit
moment hebben we 49 leden plus enkele projectleden, en blijft onze huidige repetitieruimte aan de
krappe kant. We zijn al enige tijd actief aan het kijken naar een geschikte alternatieve oefenruimte,
en de kans is groot dat we dit jaar in een ruimer vertrek kunnen gaan repeteren.
Bestuur
Op de vorige ALV werd het voltallige bestuur unaniem benoemd dan wel herbenoemd: Petra als
algemeen bestuurslid, Marileen als secretaris, Sandra als penningmeester, Felix als algemeen
bestuurslid en Dick als voorzitter. Mede door de enthousiaste inzet van een grote groep vrijwilligers
op diverse terreinen en projecten is het Bataafs een gezond orkest met een goede sfeer, en een
afwisselende concertprogrammering.
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