Nieuwjaarsbijeenkomst Amicitia
7 januari 2021
Beste leden van Amicitia, familie, vrienden
En een welkom aan onze wethouder van cultuur Mark Foekema
Wat is het fijn jullie in het begin van 2021 toch bij elkaar te komen.
Om zoals we altijd doen, stil te staan bij de jaarovergang. Een terugblik en
vooruitblik. Samen vieren dat er een nieuw jaar is begonnen.
Dat vormt al jaren een vertrouwd format voor vele nieuwjaarsbijeenkomsten
en ook voor die van ons bij Amicitia.
In deze bijzondere tijd zette het me wel even kort aan het denken:
• Wat is er voor terugblik op 2020 te maken?
• Hoe kijken we vooruit?
• Is er nu een nieuw jaar om te vieren?
En al snel was het me duidelijk:
Ja een terugblik is ook nu - of misschien wel juist nu - waardevol
En vooruitkijken: dat blijven we vol vertrouwen doen
Dus ja, ook de start van dit nieuwe jaar is een moment om met elkaar te
vieren.
En ook nu mogen we naast de start van het nieuwe jaar ook weer het
jubileum van 3 orkestleden vieren. Heel fijn dat Mark Foekema straks onze
jubilarissen online wil toespreken.

Vorig jaar op 2 januari 2020 keken we samen vooruit naar ons jubileumjaar.
We zijn tenslotte 120 jaar oud geworden in 2020. Ik keek vooruit naar ons
feestjaar met het motto voor 2020 gebaseerd op onze naam Amicitia:
Vriendschap bestaat uit twee dingen:
Willen geven en kunnen ontvangen.
Dat we willen geven wat bij ieders talenten past - daarbij haalde ik aan:
- Muzikaal, wekelijks op de repetitie aan elkaar, tijdens concerten ook aan
ons publiek —-> dit werd heel anders dan verwacht. We kozen Jos na de
proefrepetitie als onze nieuwe dirigent. Jos ging vol energie aan de slag.
Helaas waren er geen concerten, en in sommige periode ook geen
repetities.

- Door handen uit de mouwen te steken: er is zoveel te doen, dat we alleen
met ieders bijdrage kunnen. —-> ook zonder concerten was er genoeg te
doen. De corona maatregelen en afstemmingen hebben heel wat
inspanning van het hele bestuur gevraagd. Juist in zo’n bijzondere tijd is het
dan veel waard als je met een fijne groep het bestuur vormt. We spraken dit
ook uit naar elkaar. We hebben heel wat ad-hoc Zoom meetings gepland
na de persconferenties. Het is heel fijn als je snel met elkaar kan schakelen
en de taken goed verdeeld kunnen worden. Ook is het prettig te merken dat
verschillende leden met eigen talenten ook in dit bijzonder jaar hun
bijdragen hebben geleverd. Van stoelen klaar zetten, online quiz of bingo
organiseren. En ook veel van de basis activiteiten bleven doorlopen:
coördinatie van lessen, onderhoud en schoonmaak van gebouw, muziek
regelen en distribueren. En er was ook nog carnaval in 2020 bij Amicitia.
We hadden toen de impact van corona nog niet door. Het gebouw is weer
goed gevuld geweest. Gelukkig heeft het niet tot een uitbraak geleid.

- Aandacht voor elkaar —> dat maakte me denk ik nog wel het meest trots
en gelukkig. Om te zien hoe blij we met elkaar waren als we online en beter
nog live elkaar weer konden treffen. En om te zien hoe via appjes, mails,
soms een kaartje of een bezoekje er op diverse plekken contact was. Ook
om bijv bingoprijzen zoals een ontsmet flesje corona bier thuis af te
leveren. Het voelt fijn dat we zo onze naam “Amicitia - vriendschap” echt
invulling geven. En het is prettig hoe ook alle leden betrokken zijn
gebleven. We hebben gelukkig niet zoals sommige orkesten moeten
ervaren te maken met groepen afhakers. Sterker nog, we zien zelfs nieuwe
muzikanten.

Dus ja, wat was 2020 nu eigenlijk voor een jaar?
In diverse berichten lees je over het jaar met termen als:
- een opmerkelijk jaar
- De wereld staat op zijn kop
- En ook: het heeft ons geleerd te zien wat echt van waarde is - misschien
wel een wake up call
Ik las bij die reflecties ook een uitspraak van Sigmund Freud: Ooit, wanneer
je op een dag terugblikt, zullen de jaren van worsteling de allermooiste lijken”
Of het nu de allermooiste zal zijn … dat denk ik toch niet. Het elke week
muziek mogen maken, concerten kunnen geven … dat hebben we echt
gemist.
En toch … terugkijkend op het jaar zoals ik net al aanhaalde, hebben we veel
om toch met een glimlach vast te houden in onze herinneringen van 2020.

En wat is er dan beter om dat even in beeld te brengen.
Lucas heeft voor ons een mooi filmpje over 2020 gemaakt. Dat laat ik jullie nu
heel graag zien.
Na FILMPJE
Veel dank aan Lucas voor dit mooie filmpje over 2020.
Dan nu nog een korte blik vooruit naar dit nieuwe jaar 2021.
We hebben met de muziekcommissie steeds opnieuw de planning bijgesteld.
Ook nu hebben we dat in december gedaan. We weten dat er nog veel
onzekerheid is en zullen dus vast nog wel een keer plannen bij gaan stellen.
Dat doen we graag. Niet omdat herplannen leuk is. Maar omdat het zo
belangrijk is dat we bezig blijven en ons blijven voorbereiden op het moment
dat weer komt: samen muziek maken en concerten geven. De komende tijd
zal het stap voor stap gaan plaatsvinden. Dat we wat normaal was weer
terug krijgen:

- van muziek maken thuis, alleen of misschien een keer met iemand anders
-

-

online
Naar weer in ensemblevorm samen spelen en een concert - live of via een
stream
Naar weer met het hele orkest samen repeteren, in een grote ruimte
Tot een concert met het hele orkest en voor publiek
En hopelijk in 2021 ook weer naar repeteren in ons eigen gebouw, zonder
beperking en met en borrel na afloop.

We kijken uit naar Maestro 2,
naar een orkestproject voor de lagere scholen,
naar een concert met IJsselsteinse solisten op piano, zang en cello,
naar kerstavond in de basiliek
en naar de voorbereiding voor Ciske de Rat samen met Kwibus.

Mooie vooruitzichten.
En voor die vooruitzichten vraag ik ook jullie allemaal hier nu online:
Hou vol! Wij kunnen dit.
Deze campagne wordt ook in onze regie gebruikt.
Op de campagne site houvol.com lees je de verhalen van verschillende
groepen. Zij laten zien hoe zij volhouden. Wij maken met Amicitia in 2021
onze eigen verhalen. En laten zien hoe wij volhouden. En door dat te doen
komen we stap voor stap op het pad dat ik hiervoor schetste. Met als eind
doel: samen in vriendschap en gezondheid muziek maken, repeteren,

borrelen en concerten geven. Op dat perspectief breng ik nu graag een
virtuele toost uit!

