Nieuwsbrief juni 2018
Beste vrienden van het RPhO,
Het seizoen 2017/2018 loopt ten einde. Het was een bijzonder seizoen, vooral vanwege alle
activiteiten en festiviteiten rond het 100-jarige bestaan van ons Rotterdams Philharmonisch Orkest
(RPhO). In de overige maanden van 2018 (en vooral op 9 en 10 juni) zullen de festiviteiten en
aandacht voor het jubileum nog wel even doorgaan.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over diverse zaken die o.i. belangrijk voor u zijn.
Jubileumfeest 100-jarig bestaan RPhO op 9 en 10 juni
Op 9 en 10 juni a.s. is de officiële feestdag van het 100-jarige
bestaan van ons Rotterdams Philharmonisch Orkest. Er zijn vele
officiële gasten uitgenodigd en er zijn allerlei festiviteiten en
activiteiten rond het Jubileumconcert. Bovendien neemt Yannick
Nézet-Séguin dan afscheid als chef-dirigent van ons orkest.
Het zal een hele drukte van belang worden. Er is vanwege al die
drukte geen ruimte voor specifieke activiteiten van de
Vriendenvereniging, behoudens natuurlijk de inleidingen en de
winkel. Maar die hebben wij natuurlijk al gehad op de Vriendendag
op 11 maart.
Wel zal, naast de vriendenwinkel in de foyer, ook in de hal van de
Doelen een stand van onze winkel aanwezig zijn.
Wij hopen tijdens de beide jubileumconcerten natuurlijk vele
vrienden te treffen.
Jubileumboek
Tijdens het jubileumfeest zal het speciaal voor dit feest
samengestelde jubileumboek worden gepresenteerd.
Het heeft als titel “Een Rotterdams wereldorkest” en
als subtitel “100 jaar Rotterdams Philharmonisch Orkest”
en staat vol verhalen over de geschiedenis van het RPhO.
Velen hebben op de Vriendendag al ingeschreven voor het boek.
Die exemplaren zullen per post worden toegestuurd.
Het boek is vanaf 9 juni ook te koop in de Vriendenwinkel,
evenals een speciale CD-set en DVD.
Andere inleider op 9 en 10 juni
Voor de inleidingen bij het Jubileumconcert op 9 en 10 juni a.s.
was Floris Don als inleider gevraagd. Hij heeft het die feestdag
echter zo druk met het begeleiden van de programmering en
de ontvangst en begeleiding van de vele gasten dat hij helaas
heeft moeten afzeggen.
Gelukkig hebben wij Patrick van Deurzen bereid gevonden
deze inleidingen van Floris over te nemen. De
vriendenvereniging is hem daar zeer dankbaar voor.
Beide inleidingen starten een kwartier eerder dan normaal
omdat de bezoekers om 20.00 resp. 14.00 uur in de grote zaal
worden verwacht omdat daar dan wordt gestart met een activiteit,

voorafgaande aan het concert.
Uitreiking oorkonde erelidmaatschap VVR voor Yannick
In de Algemene Ledenvergadering op 23 oktober 2017 is
onder grote bijval unaniem besloten Yannick Nézet-Séguin te
benoemen tot erelid van de Vriendenvereniging omdat hij ons
altijd een warm hart toedroeg en zeer betrokken was. Herinner
maar de hele leuke en spontane Meet & Greet ontmoetingen
met hem.
Hij zal daarvoor een speciale oorkonde ontvangen. De
uitreiking daarvan zal gebeuren in de grote zaal onmiddellijk
na de pauze van het concert op 10 juni a.s. In ieder geval
hopen wij dat er veel vrienden aanwezig zullen zijn om samen
te laten blijken dat wij hem zeer dankbaar zijn voor alles wat hij
voor onze Vriendenvereniging (en natuurlijk ook het orkest)
heeft betekend en in de toekomst hopelijk nog zal betekenen.
Aankondiging ALV op 29 oktober 2018
Ieder jaar in september of oktober houden wij de (statutair
verplichte) Algemene Ledenvergadering (ALV). Daar legt het
bestuur verantwoording af aan de leden en worden belangrijke
zaken voorgelegd aan hen.
Dit jaar zal de ALV plaatsvinden op maandagavond 29 oktober
vanaf 19.00 uur.
Een belangrijk punt zal deze keer zijn de verkiezing van een
nieuwe voorzitter. Voorzitter Peter Drion neemt na 7 jaar
afscheid en er komt een voorstel vanuit het bestuur voor zijn
opvolger, waarover de leden mogen beslissen.
Noteert u alvast deze belangrijke datum in uw agenda.
Opvolging Mirjam Borghgraef door Carmel Damen
Vorig jaar is Mirjam Borghgraef Petra Roozendaal opgevolgd
als vaste kracht op ons secretariaat. Mirjam deed dat naast
haar reeds bestaande werk op de afdeling Educatie van het
orkest. In de praktijk bleek haar werk op Educatie vanwege de
omvang en het vele ad-hoc werk daar heel lastig te combineren
met het vaste werkpatroon van ons secretariaat.
Daarom is in goed overleg gezocht naar een opvolger voor
Mirjam.
Wij zijn heel blij dat Carmel Damen het werk van Mirjam heeft
willen overnemen. Carmel is geen onbekende voor het orkest
omdat ze op uitzend-basis al vele verschillende werkzaamheden
binnen de staf van het orkest heeft uitgevoerd.
Heel jammer dat wij na zo korte tijd al weer afscheid moeten
nemen van Mirjam. Wij zijn Mirjam zeer erkentelijk dat ze ons
secretariaat draaiende heeft gehouden tot het moment dat
Carmel het over kon nemen.

Wij wensen Carmel heel veel succes en hopen op een uitstekende
samenwerking.
Carmel werkt op maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdag
de hele dag en wanneer u dan met het secretariaat belt, zult u
haar dus voortaan aan de telefoon krijgen. In de eerstvolgende
Intrada zullen wij haar aan u voorstellen.
Contributie seizoen 2017/2018 en 2018/2019
Het seizoen 2017 – 2018 loopt al bijna ten einde maar nog niet
iedereen heeft tot heden de contributie betaald. Het kan zijn dat
u de acceptgiro in augustus 2017 bent kwijtgeraakt of bent
vergeten te betalen. Maar wij willen toch graag alle contributie
ontvangen. Vandaar dat wij binnenkort een telefonische actie
ondernemen om de restant contributie alsnog te innen. Mocht u
worden gebeld door een van de bestuursleden of actieve
vrienden dan vragen wij u alsnog de contributie te betalen. Soms
kan het zijn dat dit niet (meer) mogelijk is. Wij zullen daar dan zoveel
mogelijk rekening mee houden.
Voor het nieuwe seizoen 2018/2019 worden de contributiebrieven
eind augustus verstuurd. De contributie is sinds 2014 gelijk gebleven,
en niet voor inflatie gecorrigeerd. Om rekening te houden met de
stijgende kosten heeft het bestuur besloten de contributie te
verhogen van € 39,00 naar € 45,00 per jaar en voor Samen Vriend
van € 65,00 naar € 75,00 per jaar. Voor de Young Friends blijft het
€ 26,00 per jaar. Hiermee wordt de contributie ook weer een
belangrijker deel van onze inkomsten als vereniging.
Wij vragen u begrip voor deze noodzakelijke verhogingen.
Uitnodiging speciaal voor Vrienden (Open Repetitie)
op 13 september
De Vriendenvereniging ondersteunt ook het Gergiev Festival.
Als dank daarvoor wordt u uitgenodigd om op donderdag 13
september van 12.00 tot 15.00 de repetitie van het
openingsconcert (Wagner) onder leiding van de maestro bij te
wonen.
Er vindt een ontmoeting plaats met o.a. de medewerkers van de
Doelen en van het orkest en uiteraard de musici, als ‘aftrap’ van
het festival.
Vanaf 11.00 uur zijn de deuren van de Doelen open en wordt u
ontvangen met koffie en thee. Om 11.15 uur starten wij in de hal
met een korte inleiding door Floris Don, programmeur van het orkest.
Om ca. 11.50 gaan wij dan de zaal in voor de Open
Repetitie. Ergens halverwege is er een pauze.
Behoudens bij de ontvangst worden er verder geen consumpties
verstrekt.
U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Alle vrienden zijn van harte
welkom en wij hopen velen van u te ontmoeten.

