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Beste muziekliefhebber,
Alweer de tiende nieuwsbrief!
Na een 2-tal tussentijdse nieuwsbrieven hier dan weer de nieuwsbrief zoals u van ons gewend bent.
Het vorige seizoen is erg succesvol geweest, een seizoen waarin we vele muzikale activiteiten en concerten
hebben kunnen organiseren en we veel support hebben mogen ontvangen van niet alleen onze vrienden maar
ook van de sponsoren en organisaties die ons een warm hart toedragen.
Amare Consort bestaat inmiddels vijf jaar, reden des te meer om ons volledig in te zetten voor de volgende vijf
jaar en het eerste lustrum te vieren door het organiseren van een zeer bijzonder weekend waarover hieronder
meer…
Zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2016

‘Klassiek weekend’ - viering van het vijfjarig
bestaan van Amare Consort in theater Posa
Ons eerste lustrum zal op beide dagen worden gevierd
in de theaterzaal van theater Posa.

Zaterdagmiddag 8 oktober is er een gevarieerd
programma te beluisteren waarbij pianoleerlingen
van Ina Warger en Stans en Guido Meisner acte de
présence geven. Tijdens deze middag kunt u beleven
met hoeveel plezier en overgave leerlingen, van klein
tot groot, met volle teugen genieten van hun optreden.
Het is altijd fijn om te zien dat er bij deze jonge mensen
zoveel enthousiasme bestaat en zij willen dat graag
met u delen.
Locatie: theater Posa, Kempenaar 01-10, Lelystad
Toegang: gratis
Aanvang: 14.30 uur.
Zondagmiddag 9 oktober geeft de bekende
Nederlandse pianist Willem Brons ter ere van ons
lustrum een recital, iets dat wij als zeer bijzonder
ervaren. Op deze middag zal Willem Brons twee
beroemde pianowerken spelen, te weten de Goldberg
variaties van J.S. Bach en na de pauze Sonate opus
111 van L. van Beethoven (dit is de laatste Sonate van
deze componist). Dit zeer mooie programma is een
echte must voor iedere muziekliefhebber!

Over de pianist:

Willem Brons

Willem Brons debuteerde in 1959 in de Kleine Zaal van
het Concertgebouw te Amsterdam en kreeg uitermate
lovende kritieken. Hij trad regelmatig op met vrijwel alle
Nederlandse orkesten zoals het Concertgebouw Orkest,
het Residentie Orkest en het Rotterdams Filharmonisch
Orkest met dirigenten als Bernard Haitink, Willem
van Otterloo, Hans Vonk, Edo de Waart, Charles
Mackerras, Ed spanjaard en Lamberto Gardelli, als
ook in het buitenland met het Londens Philharmonisch
Orkest onder Bernard Haitink, L’Orchestre de la Suisse
Romande en ook Japanse orkesten. Hij gaf talrijke
recitals in grote muziekcentra als Londen, Parijs,
Rome, Tokio, Moskou, Berlijn, Hamburg, Antwerpen,
Brussel en Praag. Sinds 1982 is hij een geziene gast
in Japan en geeft daar naast recitals en optredens met
orkest ook Masterclasses en lezingen. Hij heeft een
uitgesproken affiniteit met Bach, Schubert en de late
Beethoven. Uiteraard behoort ook het romantische
repertoire tot zijn bagage. Afgelopen jaren heeft
hij zich tevens op succesvolle wijze toegelegd op
het bespelen van allerlei historische instrumenten
waaronder de Weense vleugel. In dit kader gaf hij
recitals tijdens Antwerpiano in Antwerpen, het Festival
Oude Muziek in Utrecht, en Berlijn. Willem Brons is
als docent verbonden aan het Conservatorium van
Amsterdam. Zijn jaarlijkse internationale Masterclass
Piano is van ongekend hoog niveau. Dit jaar zal het
voor de 21ste keer worden gehouden. In het jaar 2001
werd Willem Brons uitgenodigd voor een masterclass
in het befaamde Gnessin-instituut te Moskou.
Tegelijkertijd gaf hij lessen aan het Conservatorium te
Moskou. Ook in de Oeral is hij iedere 2 jaar te gast
voor lessen en concerten. Tot op heden wordt dit iedere
2 jaar vervolgd. Dit jaar werd hij voor de 16de keer
gevraagd lessen te geven tijdens de “International
Summer-Academy for Young Artists” in de Bayerischen
Musikakakademie te Marktoberdorf. Bachs Goldberg
Variaties is een belangrijk onderdeel van zijn repertoire
evenals Beethovens Diabelli Variaties.
Locatie: theater Posa, Kempenaar 01-10, Lelystad
Aanvang: 14.30 uur
Toegang: volwassenen € 12,50
Jeugd tot 15 jaar € 5,Opgeven voor dit concert via www.theaterposa.nl

Zondagmiddag 6 november 2016

‘Vriendenconcert Amare Consort’

Dit huisconcert, speciaal voor vrienden en donateurs
van Amare consort zal ditmaal worden opgeluisterd
door Alessandra Benedetti (sopraan) en Ezdra Alunni
(piano), beiden uit Italië.

Guido Meisner

Alessandra Benedetti en Ezdra Alluni
Bij enkelen onder u zullen zij bekend voorkomen. Dit
komt omdat zij 2 jaar geleden eerder voor ons optraden
in theater Posa. Het programma dat zij brengen is
nog niet geheel bekend maar het zal ongetwijfeld iets
vrolijks zijn waarbij zij de warmte van Italië op u zullen
laten inwerken.
Locatie: Weerribben 103, Lelystad bij fam.
Sparreboom.
Toegang: gratis voor vrienden en donateurs, overige
belangstellenden € 15,Aanvangstijd: 14.30 uur
Opgeven: via secretariaat Amare Consort (0320226444) of www.amare-consort.nl
Vrijdagmiddag 11 november 2016
Guido Meisner geeft een concert waarbij de Dijkdichters
gedichten voordragen die op door Guido gespeelde
pianomuziek zijn geïnspireerd.
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: gratis
Locatie: “Tuinzaal” van de Hoven, Ravelijn 181,
Lelystad
Maandagavond 21 november 2016

‘Lecture recital door Guido Meisner’

De Volksuniversiteit Lelystad en stichting Amare
Consort werken al enige jaren samen bij het geven van
luistercursussen over muziek. Omdat Amare Consort
vijf jaar bestaat, organiseert de Volksuniversiteit
Lelystad dit speciale concert dat gegeven zal worden
door Guido Meisner.

Hij speelt stukken die bij hem favoriet zijn waarbij u
onder andere de Mondschein Sonate van Beethoven,
de regendruppel prelde van Chopin, Rhapsodie nr. 5
van Liszt en de beroemde Prelude in cis mineur van
Rachmaninoff kunt verwachten naast nog enkele
beroemde composities van Bach en Mozart. Tevens
geeft hij daarbij een korte toelichting waarvan u na
afloop een gratis samenvatting mee krijgt.
Locatie: ‘Tuinzaal’ van de Hoven, Ravelijn 181,
Lelystad
Aanvang: 19.30 uur. De lecture recital duurt tot 21.45
uur.
Opgeven: via de website van de Volksuniversiteit
(www.vulelystad.nl)
Toegang: € 23,- (10% korting bij gelijktijdige
inschrijving voor de Schubert lezing op 26 januari en
2 februari 2017)

Donderdagmiddag 15 december 2016

‘Kerstconcert’

Het jaarlijks terugkerend Kerstconcert is inmiddels
een vast onderdeel van onze activiteiten geworden.
Er zullen in Kerstsfeer composities worden uitgevoerd
voor piano, viool en zang van o.a. Rachmaninoff, Mozart
en Schubert. Uitvoerenden zijn Geraldine Ligtermoet,
Lucia Cornelje, Stans en Guido Meisner en Caroline
Brons.
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: gratis
Locatie: de Hoven, Ravelijn 181, Lelystad

Het afgelopen seizoen
Het afgelopen seizoen hebben we dankzij enkele gulle
gevers onze doelstelling kunnen realiseren, waarvoor
dank. Onze vleugel welke in theater Posa staat had een
zeer speciale revisie nodig, de bassnaarsectie moest
dringend worden vervangen en dat is gelukkig ook
recentelijk gebeurd.

De reparatie vond plaats in het atelier van Anne Sollie
Pianotechniek te Jirnsum.

Een gulle gift van ‘De Groene Sluis’ eerder dit jaar
maakte het mogelijk om de hoognodige vervanging
van de bassnaarsectie van de vleugel te realiseren.

Tot slot:
Wij hopen u te mogen verwelkomen op één 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.
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,
Bankrekening: NL79 INGB 0007875192
Graag doen wij hierbij nog een oproep aan de vrienden die
nog niet gedoneerd hebben.
Uiteraard danken wij iedereen die ons tot nu toe geholpen
heeft, in welke vorm dan ook.
Omdat uw donatie voor ons van wezenlijk belang is om onze
activiteiten voort te kunnen zetten doen wij aan iedereen de
oproep:
Word vooral vriend!

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.
Wanneer u zich aanmeldt voor een (huiskamer) concert wordt
u vriendelijk verzocht om het betreffende toegangsbedrag
binnen twee dagen over te maken. Daarna is de aanmelding
definitief en wordt er geen restitutie gegeven (mits een
moverende reden). Dit heeft er alles mee te maken dat wij
als stichting zekere risico’s lopen (kosten) en op dit moment
geen subsidie ontvangen. Wij vragen daarom uw begrip voor
deze maatregel.
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
Bankrekening: NL79 INGB 0007875192
Zie ook onze website: www.amare-consort.nl

Een vraag aan u:

Deze nieuwsbrief werd mede mogelijk gemaakt door:

Daar wij ons ook willen richten op jongeren en hen vooral
kennis willen laten maken met klassieke muziek, vragen wij
of u wellicht suggesties voor ons heeft hoe deze doelgroep te
bereiken en hen over ‘de klassieke drempel’ heen te helpen.
Alle suggesties zijn welkom dus wij horen graag van u. U
kunt zich hiertoe richten tot het secretariaat.
Bij voorbaat dank!

•

Bridge Media, Nijmegen

Verder dank aan:
•
Bloembinderij De Korenschoof, Snijdersstraat 6, Lelystad
•
Hans ’Kleermakerij’, Lelystad
www.hanskleermakerij.nl
•
COLORS@HOME de Ruijter, Lelystad
•
Rotary Club, Lelystad
•
Kringloopwinkel ‘de Groene Sluis’, Lelystad
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