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Beste muziekliefhebber,
In deze vijfde nieuwsbrief willen wij allereerst een blijk van
waardering geven en dank zeggen aan diegenen die onze
stichting met een donatie hebben weten te verblijden. Mede
door hun financiële injecties is het voor ons mogelijk om onze
muzikale activiteiten op het gewenste niveau te houden en ons
programma uit te breiden.

Noodkreet!
Naar wij hopen hebben wij u de afgelopen tijd een breed
muzikaal programma kunnen bieden, een programma waarbij u
kon genieten van het optreden van bekende en minder bekende
musici tijdens huisconcerten en ook enkele succesvolle excursies
met een muzikaal tintje.
Onze stichting handelt vanuit eigen middelen zonder winstbejag.
Wij waren dan ook erg verheugd het afgelopen jaar een kleine
subsidie te mogen ontvangen van de Gemeente Lelystad echter,
vanwege het bezuinigingsspook heeft men besloten om Amare
Consort voor dit jaar geen subsidie toe te kennen, helaas. Dit
betekent dat, willen wij ons muzikale aanbod kunnen blijven
verwezenlijken op het niveau dat u van ons gewend bent, wij
graag een beroep op u willen doen.
Om kort te gaan, giften zijn erg welkom (ING rekening 7875192)
maar ook nodig om het bestaande aanbod in stand te kunnen
houden.
Wellicht hebt u misschien suggesties betreffende
fondsenwerving? Uiteraard denken wij ook na over dit soort
zaken zoals het idee om een ‘vrienden van Amare Consort’ in het
leven te roepen, maar wij zouden het erg fijn vinden als u met
ons mee wilt denken. U kunt daartoe uw reactie aan ons bestuur
richten.
Een positief punt is dat wij recentelijk een samenwerkingsverband
zijn aangegaan met Theater Posa waar wij eveneens een mooie
vleugel hebben kunnen plaatsen. Dit unieke vestzaktheater
biedt ons de mogelijkheid om concerten te organiseren voor
een wat groter publiek (uiteraard blijven de kleinschalige
huiskamerconcerten in de vorm die u van ons gewend bent
gewoon doorgang vinden op de bekende locaties).

“Terugblik” op recente activiteiten:
Familieconcert in de Hanzeborg

Op zondag 14 oktober genoten vele bewoners van de
Hanzeborg met familieleden en belangstellenden van buitenaf
van het familieconcert. Het concert – georganiseerd door
Woonzorgcentra Flevoland in samenwerking met Amare Consort,
was druk bezocht. In de centrale hal kon men genieten van een
gevarieerd programma waarbij klassiek, Jazz en modern de revue
passeerden. Met Guido en Stans Meisner, Lucia Cornelje (piano),
Henk Meijer (trombone), Geraldine en Peter Ligtermoet (viool),
en jongeren van de SGL, werd het een gezellig muziekfestijn in
ongedwongen sfeer.
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Uit de composities die door de jongeren werden gespeeld,
straalde de liefde voor klassieke muziek. Er is nu al besloten om
volgend jaar het familieconcert wederom te organiseren.

Huisconcert Willem Brons

Op zondagmiddag 4 november gaf Willem Brons een prachtig
recital ten huize van de familie Sparreboom.
Op geheel eigen wijze wist hij de aanwezigen weer te boeien
door vooral smakelijke en verhelderende toelichting te geven bij
de te spelen composities van Bach en Schubert.

Willem Brons geeft uitleg
Acht preludes en fuga’s uit het eerste boek van “Das
Wohltemperiertes Klavier” van Johann Sebastian Bach werden op
onnavolgbare wijze vertolkt. De Sonate in Bes groot D 960 van
Franz Schubert werd eveneens erg mooi neergezet. Het was een
mooie, zeer geslaagde muzikale middag.

Kerstconcert in de Hoven

Op donderdagmiddag 6 december vond het jaarlijks
terugkerende Kerstconcert in de Hoven plaats. Na een
openingswoord van Marco Rademaker volgde een gevarieerd
programma met Kerstmuziek. Wieke Stobbe (gitaar), Geraldine
Ligtermoet (viool), Lucia Cornelje, Stans en Guido Meisner (allen
piano) maakten deze goed bezochte middag tot een vrolijk feest
waar niet alleen bewoners van de Hoven van hebben genoten,
maar ook mensen van buitenaf. Een feestelijke afsluiting was de
vertolking van ‘Süsser die Glocken nie Klingen’ in een bewerking
van Amadeus Gati voor zeshandig piano. Opmerkelijk was dat de
zaal daar zachtjes bij meezong.

Presentatieavond bij Theater Posa

Op zondagavond 9 december werd de onlangs door Amare
Consort geplaatste vleugel voor het eerst officieel door ons
in gebruik genomen tijdens deze speciale, door Theater Posa
georganiseerde avond. Op deze avond konden zij die met
theater Posa gaan samenwerken een korte uitleg geven over
waar zij mee bezig zijn, gevolgd door een artistieke bijdrage.
Zo kon men genieten van een optreden van het dames
barbershopkoor The New Land Singers, een pianorecital door
Guido Meisner en klassiek en modern ballet, uitgevoerd door
leerlingen van dansstudio Reflex. Dit bleek een zeer geslaagde
avond waarbij Amare Consort de gelegenheid kreeg om de
aanwezigen te interesseren voor ons muzikaal aanbod.

Omdat het, voordat de rondleiding begint, wel leuk zou zijn
gezamenlijk iets te drinken (in het restaurant gedeelte van de
theaterschool, Jodenbreestraat 3, vlakbij het Muziektheater)
wordt u om uiterlijk 10.10 uur daar verwacht.
De excursie begint om 11.00 uur bij de hoofdingang van
het theater waar Ernst Meisner alvast het een en ander zal
vertellen. Vervolgens gaan we in twee groepen van ongeveer
twintig personen met een begeleider door het gebouw waarbij
Ernst dan ook wisselend aanwezig zal zijn. Na afloop van de
rondleiding is er in de artiestenfoyer tijd voor koffie/thee en
een muffin. We verwachten rond 12.45 uur klaar te zijn met de
excursie en kunnen dan weer huiswaarts.

Wat staat er op verder op het programma
voor 2013?

! Onder de aangemelde deelnemers worden twee vrijkaartjes
verloot welke toegang tot de avondvoorstelling geven. De
winnaars worden een week van tevoren bekend gemaakt. De
uitverkorenen moeten uiteraard wel aangeven of ze er gebruik van
willen maken.

Huisconcert Nadja Filippova
Zondagmiddag 10 februari

(Fam. Smits, Hollandse Hout 124, Lelystad)
Aanvang 14.30 uur. Toegangsprijs € 20, -

U kunt zich vanaf nu voor deze activiteit aanmelden via email
(secretariaat ), telefonisch (G. Meisner 0320-243389) of via onze
website (www.amare-consort.nl)
Dit belooft een prachtig huisconcert te worden waarbij Nadja
Filippova (nu nog studerend in Berlijn maar vanaf februari voor
haar master bij Willem Brons) uit St. Petersburg een piano
recital zal geven. Zij zal o.m. werken vertolken van Chopin
(polonaise fantasie), Beethoven (sonate opus 31 nr.3) en Bach.

U ontvangt tijdig nadere informatie over de juiste tijd van
vertrek naar Amsterdam en terugreis.

Lecture recital Guido Meisner, piano
Zondagmiddag 14 april 2013

(De Hanzeborg, Koningbergenstraat 201, Lelystad)
Aanvang 14.30 uur. Toegangsprijs € 7,50

U kunt zich vanaf nu voor deze activiteit aanmelden via email
(secretariaat ), telefonisch(G. Meisner 0320-243389) of via onze
website (www.amare-consort.nl)

Excursie naar het Muziektheater
Zaterdagmiddag 23 februari

(Het Muziektheater, Amstel 3, Amsterdam)
Aanvang 11.00 uur. Deelnameprijs € 10,- (inclusief
twee keer een consumptie, maar exclusief reis naar
Amsterdam)

U kunt zich vanaf nu voor deze activiteit aanmelden via email
(secretariaat ), telefonisch(G. Meisner 0320-243389) of via onze
website (www.amare-consort.nl)

Guido Meisner

Een interessante excursie onder leiding van danser/choreograaf
Ernst Meisner, die u meeneemt voor een kijkje achter de
schermen van dit gerenommeerde theater in Amsterdam. We
geven er de voorkeur aan om gezamenlijk met de trein naar
Amsterdam te reizen, dit is de voordeligste en snelste optie.
Wil iemand persé met eigen vervoer, dan kan dat uiteraard
ook maar laat dat dan graag aan ons weten. Verder vragen wij
u, wanneer u zich opgeeft voor deze excursie, ons te laten
weten of u met het openbaar wenst te reizen of op eigen
gelegenheid wilt gaan. Wanneer u in het bezit bent van een
kortingskaart OV gelieve dat dan ook te laten weten, zo kunnen
we voordeliger reizen.

Het thema van deze middag is: “Muziek en vorm door de
eeuwen heen”. Pianist Guido Meisner neemt u in vogelvlucht
mee vanaf het jaar 1600 tot het jaar 1900 en brengt daarbij
composities ten gehore van o.a. Bach, Mozart, Schubert,
Chopin en Ravel, waarbij hij het geheel omlijst met uitleg en
achtergronden m.b.t. genoemde componisten uit die periode
en het verhaal achter hun composities. Een leerzame middag
welke u als muziekliefhebber zeker niet mag missen.

Huisconcert Ezdra Alunni (piano) en Anthony
Guerrini (gitaar)
Zondagmiddag 28 april
(Theater Posa, Kempenaar 01-10, Lelystad)
Aanvang 14.30 uur. Toegangsprijs € 15, -

U kunt zich vanaf nu voor dit unieke concert aanmelden via
www.theaterposa.nl, onder programma klikt u op de foto en
dan wordt u doorgelinkt naar de winkelwagen.
Vragen? email (secretariaat ), telefonisch
(G. Meisner 0320-243389) (Theater Posa 06-21258615)

Door een gelukkig toeval zijn wij op het spoor gekomen
van deze beide musici. Ezdra Alunni (1984), klassiek pianist
van Nederlands/Italiaanse afkomst en Anthony Guerrini
(1983), klassiek gitarist van Italiaanse afkomst, zijn beiden
woonachtig in Italië waar zij beiden hun muzikale opleiding
aan het conservatorium hebben genoten. Ezdra geeft niet
alleen in Italië veel recitals, maar ook in het buitenland. Zo ook
in Nederland in het Geelvinck Museum en Aemstelrande te
Amsterdam. Ook speelde hij op uitnodiging van de bekende
Argentijnse componist Pablo Escande al meerdere malen in
Hilversum.
Anthony nam deel aan vele internationale en nationale
concoursen en won daar bijzondere prijzen. Daarnaast nam hij
deel aan verschillende locale en regionale TV programma’s en
treedt vaak op, en heeft al ettelijke concerten gegeven.

BELANGRIJK:

Zoals u zult begrijpen kan onze stichting alleen draaien op
basis van tijdige aanmelding en bijbehorende betaling voor
een concert/excursie.
Bij overschrijding van het normaal beschikbare aantal plaatsen
worden de eventueel dan nog beschikbare stoelen d.m.v. loting
bepaald. Dit geldt m.n. bij de huisconcerten, welke slechts
door een beperkt aantal mensen bijgewoond kunnen worden
vanwege de beschikbare ruimte.
Mocht u, om wat voor reden dan ook, onze nieuwsbrieven niet
meer willen ontvangen, laat dit dan weten aan het secretariaat.
Correspondentieadres: Boeier 311 | 8242 CJ Lelystad | tel. 0320
22 64 44 | j.lindhout@upcmail.nl
ING bankrek.nr.: 7875192 | KvK 41247187

Wij wensen u een voorspoedig 2013!

Deze nieuwsbrief werd mede mogelijk gemaakt door
TG Grafische Diensten, Nijmegen

Ezdra Alunni (piano) en Anthony Guerrini (gitaar)
Het duo is vooral gespecialiseerd in composities voor gitaar
en orkest/piano van Spaanse en Italiaanse componisten w.o.
Rodrigo en Giuliani en heeft al ettelijke concerten gegeven.
Wij hopen u te mogen verwelkomen in Theater Posa, bij dit
mooie concert van deze twee jonge Italiaanse musici.

Tot slot:
Wij hopen u te mogen verwelkomen op een of meerdere van
onze activiteiten.
U kunt zich daartoe aanmelden bij ons secretariaat (adres
onderaan deze nieuwsbrief ) via e-mail. Beschikt u niet
over e-mail dan kunt u zich telefonisch bij het secretariaat
bij Jaap Lindhout ( tel. 0320-226444) of bij onze voorzitter
Guido Meisner (tel.0320-243389) aanmelden.
Verder vragen wij u vriendelijk uw e-mail adres aan
ons door te geven, dit vanwege de verzending van de
nieuwsbrief. Mensen die niet over e-mail beschikken blijven de
nieuwsbrief per post ontvangen.
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