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Beste muziekliefhebber,
Eindelijk weer een nieuwsbrief!
Graag informeren wij u in deze nieuwsbrief welke muzikale activiteiten er nog voor dit voorjaar worden
georganiseerd. Er zit ongetwijfeld een voorstelling bij die u graag zou willen bijwonen dus wanneer u zich wilt
aanmelden voor een bepaalde activiteit kan dat conform de informatie die bij de betreffende voorstelling is
genoemd.

Maar allereerst nog even uw aandacht voor 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 4 maart 2018

‘Icarus, de jongen die vliegt’
Muziektheatervoorstelling met Valentina Tóth en
Lucas van der Vegt.

Valentina Tóth en Lucas van der Vegt brengen een
spannend en muzikaal programma voor jong en oud dat
gebaseerd is op het verhaal uit de Griekse mythologie
van Icarus die met behulp van zijn vader Daedalus
probeert uit de gevangenschap van koning Minos van
Kreta te ontsnappen met velugels van hout en was.
Deze voorstelling is boeiend en leuk voor jong en oud.
Locatie: theater Posa, Kempenaar 01-10, Lelystad
Toegang:
volwassenen € 12,50
Jongeren tot 21 jaar € 7,Aanvang:
14.30 uur.
Opgeven: via www.theaterposa.nl
of telefonisch 06-21258615

Zondagmiddag 11 maart 2018

Deze voorstelling, tevens Nederlandse première, is
mede tot stand gekomen dank zij de opbrengsten van
de door Amare Consort georganiseerde Crowdfunding
actie.

Concert bij Anne sollie Pianotechniek te Jirnsum
(Fr.)
Hoewel dit concert niet geheel door ons wordt
georganiseerd maar meer een samenwerking is
tussen onze voorzitter Guido Meisner en pianist/
pianotechnieker Anne Sollie, brengen wij dit concert
toch bij u onder de aandacht temeer daar Guido
Meisner zijn speciaal voor deze gelegenheid gemaakte
CD zal presenteren. Het wordt een gezellige en vooral
muzikale middag in het atelier van Anne Sollie.
Wilt u dit concert graag bijwonen dan kunt u zich via het
ondergenoemde telefoonnummer aanmelden. Omdat
het in Jirnsum is, is het wellicht aan te raden dat u
samen met andere geïnteresseerden het vervoer kunt
regelen, wij kunnen daarbij waar mogelijk bemiddelen.
Locatie: Piano-atelier Anne Sollie
Rijksweg 138, Jirnsum, Friesland
Toegang:
gratis
Aanvang:
15.00 uur
Opgeven: vanwege het beperkte aantal plaatsen
graag telefonisch via 06-225543913 of
email info@annesolliepianotechniek.nl

Zondagmiddag 8 april 2018

Familieconcert in de Hanzeborg
Amare Consort organiseert wederom het jaarlijkse
Familieconcert in de Hanzeborg, zoals vanouds
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:
Lelystad
Toegang:
Aanvang:
Opgeven:

De Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201,
geheel gratis!
14.30 uur
vanwege het beperkte aantal plaatsen,
telefonisch via de receptie van de Hanzeborg

Zondagmiddag 22 april 2018

Theeconcert Guido Meisner m.m.v. de
‘Dijkdichters’
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, Aanvangstijd: 14.30 uur
Opgeven (is wenselijk) en informatie:
www.welzijnlelystad.nl of telefonisch 0320-707159

Terugblik op recente activiteiten
Huisconcert pianiste Nadja Filippova en
violiste Luiza Labouriau

Op zondag 28 januari j.l. gaven Nadja Filippova en Luiza
Labouriau als Duo Fidelio een voorteffelijk concert bij de
dhr. Stam in Lelystad. De vertolkingen van composities
van Prokoﬁev, Debussy en Brahms zorgden ervoor dat
het publiek ademloos zat te genieten. Het was een zeer
bijzondere middag waarbij een van de aanwezigen,
Anne Graalman, zodanig door de muziek was gegrepen
dat zij er een korte impressie in de vorm van een
gedicht aan heeft gewijd, zeer bijzonder!

Dit is haar gedicht:
Duo Fidelio
in muzikale ﬂarden
werkelijkheid en dromen
Prokoﬁev tegenkomen
bij een huisconcert
dat een thuis werd
een warm bad
met Debussy
in strelende golven
van strijkbeweging
bij Brahms
borrelt badschuim
uitbundig over in vivace
de ﬁnale was très animé
© Anne Graalman
januari 2018

Vriendenconcert Amare Consort

Op zondag 15 oktober 2017 vond het jaarlijks
vriendenconcert plaats bij de familie Sparreboom,
ditmaal opgeluisterd door bariton Hans Stobbe onder
pianobegeleiding van Guido Meisner. Een prachtige
reeks liederen van o.a. Robert Schumann en Johannes
Brahms werden hierbij vertolkt. Tevens speelde Guido
Meisner enkele door hem geschreven pianocomposities.

Klassiek weekend met Willem Brons

Op 5 november 2017 speelde meesterpianist Willem
Brons voor een volle zaal in theater Posa zijn
jubileumconcert. Composities van Bach, Mozart,
Beethoven en Schubert werden door hem prachtig
vertolkt en op de voor hem zo kenmerkende wijze
toegelicht.

Lecture recital Guido Meisner

Op maandagavond 20 november gaf pianist Guido
Meisner in ‘de Hoven’ een lecture recital over de
bekende componisten Rachmaninov en Sjostakovitsj
die zich ten tijde van de Russiche Revolutie muzikaal
lieten inspireren. Aan de hand van door hem gespeelde
composities vertelde hij boeiend over beide componisten
en wat hen bewoog om deze muziek te schrijven.

Kerstconcert in de Hoven

Op donderdagmiddag 14 december werd het jaarlijks
terugkerend Kerstconcert in ‘de Hoven’ georganiseerd
met medewerking van Caroline Brons (liederen van P.
Cornelius en F. Schubert), Lucia Cornelje, Geraldine
Ligtermoet en Stans en Guido Meisner. Zoals altijd
was het een aangename en druk bezochte muzikale
middag.

Voor het volgende seizoen zijn wij al druk bezig
met de voorbereidingen. Zo staan in ieder geval het
Kerstconcert, twee huisconcerten, het vriendenconcert
en een lecture recital al op de agenda.

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. 06-14328592) 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,
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.
Correspondentie:
info@amare-consort.nl
06-14328592 (secr. J. Lindhout)
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, Lelystad
•
Hans ’Kleermakerij’, Lelystad
www.hanskleermakerij.nl
•
COLORS@HOME de Ruijter, Lelystad
•
Gemeente Lelystad en ....... onze vrienden en sponsors
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