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Nieuwsbrief nr. 6						
Beste muziekliefhebber,
In deze zesde nieuwsbrief willen wij wederom 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.
“Terugblik” op recente activiteiten:

September 2013
Na een inleidend verhaal door Ernst in de coulissen van
het theater, werd de groep in tweeën gesplitst en begon de
rondleiding. Er was veel te zien achter het podium en voor
velen bleek het een verrassing te zijn wat er allemaal bij een
productie komt kijken. Zo werd er o.a. een kijkje genomen bij
de kostuumafdeling en de diverse balletstudio’s. 		
De rondleiding werd afgesloten in het personeelsrestaurant
waar de deelnemers op koffie met gebak werden getrakteerd.
Daarna ging het gezelschap op terugreis naar Lelystad. Een
dag die – zeker gezien het aantal vragen dat gesteld werd –
zeer de moeite waard was.

Huisconcert Nadja Filippova
Op zondagmiddag 10 februari bracht de Russiche pianiste
Nadja Filippova een prachtig recital ten gehore bij de
familie Smits. Duidelijk was haar Russich temperament te
horen in de stukken die zij - naar het leek – moeiteloos vertolkte. Naast werken van Bach, Beethoven en Liszt bracht zij
tevens een sonate van Bancsikov ten gehore, een modern
stuk met veel allure; heel bijzonder hoe zij dit met zoveel
toewijding speelde.

Lecture recital Guido Meisner, piano
Op zondag 14 april gaf onze voorzitter Guido Meisner een
concert op de vleugel in de Hanzeborg. Het programma was
als het ware een kleine muziekgeschiedenis in vogelvlucht
met pianomuziek vanaf 1650 tot ongeveer 1900. Guido gaf
tijdens deze recital ook enkele toelichtingen over hetgeen hij
te horen bracht. Aan het slot van de middag voerde hij samen
met Lucia Cornelje een zelf gecomponeerde Sonate uit. De
opkomst op deze middag was goed te noemen, een volle zaal.
Een minpuntje was dat de vleugel in niet al te beste staat
verkeerde. Naderhand zijn daar met de directie van de
Hanzeborg gesprekken over gevoerd en inmiddels heeft de
vleugel een grondige opknapbeurt gehad (dit maakt een
volgend ‘familieconcert’ op termijn weer mogelijk).

Huisconcert Ezdra Alunni (piano) en 		
Anthony Guerrini (gitaar)

Nadja Filippova geniet duidelijk van het applaus

Op zondagmiddag 28 april werd het eerste concert gegeven
dat onze stichting organiseerde in samenwerking met theater
Posa. Het is een succesvol concert geworden waar een goede
belangstelling voor was.

Kort na dit huisconcert vertrok Nadja weer naar Berlijn om
enkele dagen later met lof af te studeren aan de ‘Universität
der Künste’.

Excursie naar het Muziektheater
Een groep van 24 deelnemers ging op zaterdag 23 februari
per trein naar Amsterdam en verzamelde met nog een paar
mensen die met eigen vervoer waren gegaan, in restaurant
Orff. Na genoten te hebben van een versnapering vond de
prijsuitreiking plaats van de verloting van een voorstelling
onder de deelnemers. De gelukkigen waren Attie Giese en
haar dochter Paula die met deze prijs een gratis voorstelling
van het Nationaal Ballet in de wacht sleepten. De prijs werd
uitgereikt door Ernst Meisner, zelf verbonden aan het
Nationaal ballet, die aansluitend ook de rondleiding door het
muziektheater zou verzorgen.

			
De winnaars, Atty en Paula Giese

Ezdra Alunni en Anthony Guerrini

			

In de sfeervolle zaal werd door deze enthousiaste Italiaanse
musici prachtig gemusiceerd en werd hun spel door het
publiek zeer enthousiast ontvangen met overweldigend
applaus. Na het concert werd het voornemen uitgesproken
om de contacten aan te houden zodat we hen mogelijk nog
eens terug zien bij een van onze concerten.

Wat staat er op verder op het
programma voor 2013?
“Klassiek weekend” in Theater Posa voorspeelmiddag en benefietconcert
Dit wordt een bruisend weekend dat Amare Consort samen
met Theater Posa organiseert.

Zaterdag 28 september om 14.00 uur
Voorspeelmiddag pianoleerlingen		

Deze zaterdagmiddag zal geheel in het teken staan van
pianoleerlingen (jongeren en volwassenen) van Ina Warger,
Stans en Guido Meisner, die u graag hun spel laten horen op
de vleugel. Het is tevens een mooie gelegenheid voor u om,
naast het kunnen genieten van diverse soorten pianomuziek,
kennis te maken met het sfeervolle Theater Posa. Ook is er
een presentatie door Guido Meisner van een cd met eigen
composities, opgenomen op de vleugel in Posa. Deze cd is
voor € 15 te verkrijgen. Hoewel dit evenement uiteraard
geheel gratis is, hopen we van u een gift te mogen ontvangen
voor de vleugel. Iedereen is van harte welkom.

Zondag 29 september om 14.30 uur
Benefietconcert Willem Brons

Lezing en recital over Mozart door 		
Guido Meisner 					
Donderdag 31 oktober en donderdag 		
7 november 2013				
(Bibliotheek Lelystad)
Aanvang beide avonden: 19.45 uur
Toegang: € 41,- (totaalprijs voor beide avonden)
Opgeven: vanaf nu via www.vulelystad.nl

Verdere informatie bij Guido Meisner (0320-243389)
Op deze beide avonden zal, in het kader van de samenwerking met de Volksuniversiteit Lelystad (www.vulelystad.nl),
Guido Meisner diverse kanten van Mozart’s leven en werk
belichten en andere belangrijke culturele en maatschappelijke aspecten uit de periode van ‘Sturm und Drang’ aanhalen.
Er wordt niet alleen verteld, maar u gaat ook luisteren naar
muziekvoorbeelden die ‘live’ ten gehore worden gebracht op
piano en viool, waaronder de grote Fantasie in C min (piano)
en de sonate in E mineur (viool en piano).

Concert in Theater Posa met
Kim Spierenburg en Kanako Inoue 		
Zondagmiddag 17 november 2013
(Theater Posa, Kempenaar 01-10, Lelystad)			
Aanvang: 14.30 uur					
Toegang: € 15,-						
Opgeven: vanaf nu, toegangskaarten te bestellen via		
www.theaterposa.nl (of 06-21258615)

Violiste Kim Spierenburg (4e jaars conservatorium van
Amsterdam) zal met pianobegeleiding van de Japanse
Kanako Inoue composities ten gehore brengen van Prokofiev
(5 melodieën), Beethoven (Sonate nr. 8) en Kreisler.

De zondag wordt een zeer speciale dag. De internationaal
bekende Nederlandse pianist Willem Brons houdt een
benefietconcert waarvan de opbrengst geheel ten goede komt
aan de vleugel. Hij zal daarbij composities ten gehore
brengen van J.S. Bach (vierde partita in D groot), J. Brahms
(vier klavierstukken opus 119), K. Olthuis (Valse triste, opgedragen aan Willem Brons) en C. Franck (Prélude, Choral en
Fugue).Wij hebben de toegangsprijs voor dit benefietconcert
erg laag gehouden, slechts € 7,50 maar wij hopen dan uiteraard wel een financiële bijdrage van u te mogen ontvangen
in de daarvoor bestemde bus. Uw gift is erg belangrijk want
wanneer wij ons de trotse eigenaar mogen noemen van deze
prachtige vleugel dan kunnen wij naast de reguliere huiskamerconcerten, ook kleinschalige concerten voor u blijven organiseren in Theater Posa.
Locatie: Theater Posa, Kempenaar 01-10, Lelystad
Toegang: € 7,50 (geldt alleen voor het benefietconcert op
zondag, de zaterdag is gratis)
Toegangskaarten te bestellen via www.theaterposa.nl
(of telefonisch 06 21258615)
Voor vragen: secretariaat Amare Consort 0320-226444 of
Fam. Meisner 0320-243389
Zie ook onze website: www.amare-consort.nl
n.b. Het zou leuk zijn wanneer u in de gelegenheid bent
om beide dagen te bezoeken.

Kim Spierenburg (viool) en Kanako Inoue (piano)
Dit jonge spontane duo speelt sinds een jaar samen. Kim
heeft ondermeer opgetreden met haar viool in het Nationale
Canta Ballet en was een van de hoofdrolspelers in de TV
documentaire ‘De Canta danst’. Na haar studie in Japan behaalde Kanako haar master op het conservatorium van
Utrecht.

Vriendenconcert 				
Zondagmiddag 1 december 2013		
(Fam. Sparreboom, Weerribben 103, Lelystad)		
Aanvang: 14.30 uur

Speciaal en alleen voor de ‘vrienden van Amare consort’ geeft
Guido Meisner een pianorecital waarbij hij composities ten
gehore brengt die onze ‘vrienden’ zelf hebben uitgezocht.
Gezien de reacties die wij inmiddels binnen hebben		
gekregen, zullen er in ieder geval werken van Dussek, Grieg
en Rachmaninoff worden uitgevoerd. Ook zal Guido enkele
eigen composities spelen die eveneens op de pas uitgekomen
CD staan. 						
U kunt nog steeds vriend worden en dit concert dan bijwonen
(zie ook het slot van onze nieuwsbrief).

Kerstconcert in de Hoven				
Donderdagmiddag 19 december 2013			
(De Hoven, Het Ravelijn 181, Lelystad)				
Toegang: gratis							
Aanvang: 14.30 uur						
Opgeven: niet van toepassing, iedereen is van harte welkom.
Het jaarlijks terugkerend sfeervol evenement waarbij muziek
wordt uitgevoerd voor viool en piano, piano solo en piano à
quatre mains en gitaar + zang.				
Uitvoerenden: Peter, Geraldine en Rosa Ligtermoet, Wieke
Stobbe, Lucia Cornelje, Guido en Stans Meisner.			
Composities van Diabelli, Elgar en Chopin.

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.		
				

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

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

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.

Draagt u onze stichting een warm hart toe, wordt dan
‘vriend’. Hierdoor blijven wij in staat om meerdere
keren per jaar muzikale activiteiten rondom 		
pianomuziek te organiseren.
U bent al vriend vanaf € 10,- per jaar.
Stichting Amare Consort, ING bank 7875192
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