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Het orkest in 2021 

Helaas hadden ook in 2021 weer heel veel te maken met allerlei maatregelen rondom Corona en zijn 
veel repetities en concerten niet doorgegaan. 
 
Tot juni mochten we niet repeteren met elkaar. Wel zijn er een aantal digitale ontmoetingen geweest 
en werd de ‘’Phil Challenge’’ georganiseerd door 2 leden. Zo’n 25 leden deden hier in groepjes aan 
mee en moesten iedere week een nieuwe muzikale uitdaging aangaan. Van het door middel van een 
foto uitbeelden van de Wallflower Waltz, tot het maken van een ‘’PJ’’ van Candide en van het 
achterstevoren spelen van een stuk uit Candide tot het zingen van een eigen versie van Maria. 
De creativiteit en muzikaliteit werden flink op de proef gesteld en na alle uitdagingen werden de 
hoogtepunten van de Challenge gedeeld via een digitale meeting met het hele orkest.  
 
10 juni Eerste fysieke repetitie in het Olympuscollege 
 
26 augustus: Aftrap van het nieuwe seizoen met een barbecue 
 
30 en 31 oktober: Repetitieweekend 
Dit jaar echter niet in de Wolfsberg, maar in het Olympus. Traditiegetrouw werd er op 
zaterdagochtend apart met het hout en koper gerepeteerd. Het hout onder leiding van Jacco Nefs en 
het koper onder leiding van Michael. De rest van het weekend waren de repetities gezamenlijk. Er 
werden grote sprongen gemaakt in de voorbereiding op het Musisconcert. Op zaterdagavond werd 
er gezamenlijk gegeten en waren er activiteiten georganiseerd met een oud Hollands thema.  
 
6 november: Try-out concert OBK Bennekom 
In eerste instantie stond het dubbelconcert met de Heelsums Harmonie onder leiding van Christian 
Ansink gepland. Helaas werden zij getroffen door coronabesmettingen binnen het orkest en hebben 
we in plaats van het dubbelconcert een try-out gedaan in de OBK Bennekom. Er was aardig wat 
publiek gekomen en het was heerlijk om weer een concert te kunnen geven. 
 
21 november: Musisconcert 
21 november was het dan zo ver, het Musisconcert: Ching-A-Ring Chaw: A Symphonic Portrait of 
America. Het kon gelukkig doorgaan, ondanks dat het aantal Coronabesmettingen weer opliep in de 
samenleving. De zaal was redelijk gevuld met zo’n 275 verkochte kaarten en ons eerste echte concert 
met Michael verliep heel goed. Eindelijk konden we de stukken waar we al bijna 2 jaar aan 
repeteerden ten gehore brengen, zoals Overture to Candide, Symphony X en Old American Songs 
met tenor Erik Slik. Lodewijk de Vries bracht als verteller, die ons meenam op reis door Amerika, de 
stukken samen. 
 
Na het concert gingen we de week erna weer met veel energie aan de slag met het repertoire voor 
volgend jaar. Helaas ging na die ene repetitie opnieuw het land weer deels op slot en mochten we 
niet meer repeteren. Ook de optredens die de kerstensembles zouden gaan verzorgen, moesten 
helaas voor een deel worden afgezegd. 
 
 


