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Beste muziekliefhebber,
Alweer de elfde nieuwsbrief! In deze nieuwsbrief treft u een opsomming van de muzikale activiteiten die wij
nog dit voorjaar organiseren. Wanneer u zich wilt aanmelden voor een bepaalde activiteit kan dat conform de
informatie die bij de betreffende voorstelling is genoemd.

Maar eerst nog even het volgende:
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
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!

Komende activiteiten
Zondag 19 maart 2017

‘Prelude de la mort de monsieur Mouche’ en
aanvullend concert met Valentina Tóth en Lucas
van der Vegt.

Valentina Tóth is wellicht geen onbekende voor u. Zij
trad al enkele keren bij ons op en ongetwijfeld hebt u
haar kunnen zien als huispianiste bij het TV programma
‘De Tiende van Tijl’. Zij speelt niet alleen piano maar is
ook een getalenteerd actrice. Samen met pianist Lucas
van der Vegt is ze dan ook te zien in ‘Prelude de la mort
de monsieur Mouche’, een muziektheatervoorstelling
met o.a. muziek van Satie en Ravel waar ze al
veelbelovende kritieken over hebben gehad, De
teksten zijn van Valentina. Het verhaal gaat over een
oude dame die met smart op monsieur Mouche wacht.
Na deze voorstelling, die ongeveer een half uur duurt
volgt een korte pauze waarna Valentina en Lucas de
volgende pianocomposities ten gehore zullen brengen:
F. Schubert – Ländler, op.11,
F. Dvorak – Dumky Trio voor quatre mains, en
G. Bellini – Oh, quante volte (piano en zang).
Kortom, een interessant en muzikaal programma voor
jong en oud, dus wij hopen dat u in de gelegenheid
bent te komen kijken en luisteren.

Locatie:
Toegang:
Aanvang:
Opgeven:

theater Posa, Kempenaar 01-10
€ 12,50. Jongeren tot 15 jaar € 5,14.30 uur.
via www.theaterposa.nl

Zondagmiddag 2 april 2017

Familieconcert in de Hanzeborg
Amare Consort organiseert wederom het jaarlijkse
familieconcert in de Hanzeborg in samenwerking met
Woonzorg Flevoland. Het programma omvat licht
klassieke en romantische muziek met medewerking
van Dorry Hamerslag (klarinet), Piet Verzijde
(accordeon), Peter Ligtermoet (viool), Lucia Cornelje,
Stans en Guido Meisner (piano). Na de pauze wordt
er gevarieerde muziek gespeeld door leerlingen van
Scholengemeenschap Lelystad.
Locatie:	De Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201,
Lelystad
Toegang:
geheel gratis!
Aanvang:
14.30 uur
Opgeven:	vanwege het beperkte aantal plaatsen,
telefonisch via de receptie van de
Hanzeborg (0320-229111)

Zondagmiddag 9 april 2017

Concert door Guido en Stans Meisner in de Kunst
en Concertzaal te Aldtsjerk (Fr)
Hoewel dit concert buiten het programma van
Amare Consort om gaat is het wellicht een leuke
aangelegenheid om Guido en Stans Meisner te horen
spelen op deze bijzondere locatie.
Het programma omvat composities van Schubert,
Schmelkov, Tschaikowsky, van Gelder, Barber, Mompou,
Satie, Kabalevsky, Chatschaturian, Mussorgski en G.
Meisner.
Wilt u dit concert graag bijwonen dan kunt u zich via
het ondergenoemde telefoonnummer aanmelden.
Omdat het in Aldtsjerk is, is het aan te raden dat u

samen met andere geïnteresseerden het vervoer kunt
regelen, wij kunnen daarbij waar mogelijk bemiddelen.
Locatie:	GBV Kunst en Concertzaal,
van Sminiaweg 70, Aldtsjerk (Oudkerk)
Friesland
Aanvang:
15.00 uur
Toegang:
€ 12,50
Opgeven:	telefonisch bij de concertzaal,
058-2561176 of 06-25356418

Zondagmiddag 23 april 2017

Theeconcert Guido Meisner
Dit theeconcert, in samenwerking met Welzijn Lelystad,
brengt u een mix van licht klassieke / romantische
pianomuziek, gespeeld door Guido Meisner. Het
programma wordt tevens omlijst met een bijdrage van
de Dijkdichters Lelystad.
Locatie:	de Koningszaal van de Hanzeborg,
Koningsbergenstraat 101, Lelystad.
Toegang:
€ 3, Aanvang:
14.30 uur
Opgeven:	(is wenselijk) en informatie:
www.welzijnlelystad.nl of telefonisch bij
Marco van Driel (0320-707159)

Terugblik op recente activiteiten
Huisconcert Satomi Chihara

Op zondag 12 februari gaf de Japanse pianiste Satomi
Chihara een prachtig concert bij de fam. Leeuwe in
Lelystad.

Deze zeer getalenteerde studente van Willem Brons
speelde voor een zeer enthousiast publiek composities
van o.m. Bach, Beethoven, Scriabin, Tjaikovski en
Ravel. Met name haar Ravel vertolkingen waren subliem
te noemen. Wij gaan zeer zeker meer van haar horen.

Kerstconcert in de Hoven

Op donderdagmiddag 15 december 2016 vond het
jaarlijks terugkerende Kerstconcert in de Hoven
plaats waarbij Lucia Cornelje, Guido en Stans Meisner,
Geraldine Ligtermoet en Caroline Brons de aanwezigen,
zowel bewoners van de Hoven als mensen van
buitenaf, trakteerden op een vrolijk Kerstprogramma
met composities van o.a. Mozart, Händel, Schubert en
Rachmaninoff.

Lecture recital Guido Meisner

Op 21 november 2016 verzorgde Guido Meisner i.s.m.
de Volksuniversiteit Lelystad dit speciale concert in het
kader van het vijfjarig bestaan van Amare Consort.
Dit concert vond plaats in de ‘tuinzaal’ van de Hoven.
Naast het spelen van diverse composities van o.a. Bach,
Mozart, Chopin en Rachmaninoff gaf Guido uitgebreide
toelichting op zowel de composities als het tijdsbeeld
waarin deze composities tot stand kwamen.

Concert Guido Meisner i.s.m. ‘de
Dijkdichters’

Op vrijdagmiddag 11 november 2016 gaf Guido Meisner
een concert in de Hoven, waarbij ‘de Dijkdichters’
gedichten voordroegen die op door Guido gespeelde
pianomuziek waren geïnspireerd.

Guido speelt met op de achtergrond ‘de Dijkdichters’

Satomi Chihara tijdens haar optreden

Vriendenconcert Amare Consort

Op zondagmiddag 6 november 2016 werd speciaal
voor ‘vrienden en donateurs van Amare Consort’ dit
inmiddels jaarlijks terugkerend concert georganiseerd,
ditmaal met de Italiaanse sopraan Alessandra Benedetti
en pianist Ezdra Alunni.

In de woonkamer van de fam. Sparreboom klonken de
Italiaanse aria’s alsof je je in warmere oorden bevond.
Het was een mooi programma waar de aanwezigen
duidelijk van hebben genoten.

Viering 1e lustrum Amare Consort

Vanwege het vijfjarig bestaan van onze stichting
vierden wij dat uitbundig in het weekend van 8 en 9
oktober 2016.
In theater Posa werd op de zaterdag een voorspeelactiviteit georganiseerd voor pianoleerlingen van Ina
Warger en Guido en Stans Meisner. De zaal was goed
gevuld met belangstellenden en vooral ouders van de
leerlingen. Op zondag gaf pianist Willem Brons ter ere
van ons een speciaal pianoconcert voor een zo goed als
uitverkochte zaal. Mede dankzij het voortreffelijke spel
van Willem Brons was het een enorm succes hetgeen
ook uit de reacties na afloop bleek.

Ezdra Alunni met zangeres Alessandra Benedetti

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.
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,

Een vraag aan u:

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). 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

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
•
Gemeente Lelystad
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