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Beste muziekliefhebber,
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar!
Graag informeren wij u in deze nieuwsbrief welke muzikale activiteiten er voor dit voorjaar worden georganiseerd.
Ongetwijfeld zit er een voorstelling bij die u graag zou willen bijwonen dus wanneer u zich daarvoor wilt aanmelden
kan dat conform de informatie die bij de betreffende voorstelling is genoemd.

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 muzikale activiteiten voort te kunnen zetten doen
wij aan iedereen de oproep:
Word vooral vriend!
de werken tevens een korte toelichting geven.
Wat u dit voorjaar kunt verwachten
Wilt u meer weten over deze fantastische pianist:
www.erwinrommert.com
Zondagmiddag 17 februari 2019
Aanvang concert: 14.30 uur
Huisconcert pianist Erwin Rommert Weerstra
Toegang: € 20,Locatie: fam. Leeuwe, Reespoor 11, Lelystad
Opgeven:via secretariaat Amare Consort
(info@amare-consort.nl) of
telefonisch via 06-14328592
Zaterdag 2 en zondag 3 maart 2019
Klassiek weekend in Theater Posa met op zaterdag
2 maart het leerlingenconcert en zondag 3 maart
pianoduo Beth & Flo

Erwin Rommert Weerstra behaalde in 2011 zijn Master
aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag,
waarna hij een ‘trektocht’ van enkele jaren maakte door
Europa waarbij hij bij tal van meesterpianisten nog veel
leerde en zich zo ontwikkelde tot de concertpianist die
hij nu is. Naast solo recitals – die hij het liefste geeft
– geeft hij ook concerten met andere professionele
musici in kamermuziek verband en werkt graag samen
met internationale zangers en zangeressen. Hij heeft
tevens een grote affiniteit voor opera, dans en toneel
en werkt graag met professionele kunstenaars uit deze
disciplines samen. Als repetitor is hij het afgelopen
jaar bezig geweest met de repetities voor de zeer
succesvolle ontvangen muziektheaterproductie van het
Nationale Theater ‘Een Helse Komedie, bekentenissen
van een seriemoordenaar’. Verder werkt hij graag mee
aan benefietconcerten voor goede doelen en vindt het
eervol om voor ouderen, die lichamelijk gezien wat
moeilijker ter been zijn, concerten te geven. Deze
middag zal hij composities ten gehore brengen van S.
Rachmaninov, C. Debussy, M. Ravel (de gehele Gaspard
de la Nuit) en F. Liszt (de o zo mooie pianosonate in B
mineur, een van zijn beroemdste werken). Erwin zal bij

Zaterdag 2 maart staat geheel in het teken van
voorspeelactiviteiten door jonge amateurpianisten,
leerlingen van Ina Warger, Guido en Stans Meisner,
die zelf ook optreden in de theaterzaal van Posa. Het
thema van deze middag is “quatre mains’.
Aanvang: 14.30 uur
Toegang voor deze middag: geheel gratis
Zondag 3 maart, een verrassend en zeer muzikaal
optreden van pianoduo Beth & Flo.

Elsbet Remijn en Claudette Verhulst leerden elkaar
kennen in de klas van Rian de Waal op het Koninklijk

Conservatorium te Den Haag en behaalden in 2014
hun Masterdiploma, respectievelijk bij Ellen Corver en
David Kuijken. Beide pianistes hebben grote affiniteit
met theater, hetgeen zij integreren in hun concerten.
Klassieke recitals opgeluisterd met gesproken en
gezongen woord. De muziek in een verhaal of context
plaatsen en de interactie met het publiek zijn belangrijke
elementen in de concerten van Beth & Flo.
Aanvang: 14.30 uur
Toegang: € 15,Kaarten te bestellen via www.theaterposa.nl of
telefonisch via 06-21258615
Locatie beide dagen: Theater Posa, Kempenaar 01-10,
Lelystad.

Terugblik op recente activiteiten
13 december 2018 - Kerstconcert in de Hoven
Het jaarlijks terugkerend Kerstconcert in de Hoven
werd ook ditmaal zeer goed bezocht. Toehoorders
konden genieten van een sfeervol concert waarbij
Geraldine Ligtermoet (viool), Caroline Brons (zang) en
pianisten Lucia Cornelje, Guido en Stans Meisner acte
de présence gaven.
23 november 2018, huisconcert David Korevaar
De Amerikaanse meesterpianist David Korevaar
verraste ons door een spontaan bezoek aan Nederland
te brengen en vond het wederom een eer om voor
Amare Consort een huisconcert te mogen verzorgen.

Zondagmiddag 7 april 2019
Familieconcert in de Hanzeborg
Het jaarlijks terugkerend familieconcert voor zowel
bewoners van de Hanzeborg als publiek van buitenaf.
Met medewerking van Stans en Guido Meisner,
Lucia Cornelje, Dorry Hamerslag, Piet Verzijde en
Peter Ligtermoet en optredens vas leerlingen van
Scholengemeenschap Lelystad.
Aanvang: 14.30 uur
Toegang: gratis
Locatie: de Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201,
Lelystad
Opgeven: is wenselijk, telefonisch bij de receptie van
de Hanzeborg 0320-229111
Zondagmiddag 12 mei 2019
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.

Aanvang: 14.30 uur
Toegang: € 3, Locatie: de Koningszaal van de Hanzeborg,
Koningsbergenstraat 101, Lelystad
Opgeven:via secretariaat Amare Consort
(info@amare-consort.nl) of
telefonisch via 06-14328592

Ten huize van dhr. Van den Bergen in Lelystad konden
bijna 35 mensen genieten van zijn virtuose vertolking
van het 2e boek Preludes van Claude Debussy, 25
preludes van de bij ons tamelijk onbekende Luigi
Perrachio en Beethoven’s Mondschein Sonate.
Wanneer hij weer in Nederland is zal hij zeker weer
voor ons willen spelen. Wij houden u op de hoogte.

11 november 2018 - Huisconcert met Serena
Perez en Raquel Garzás
‘Wat een stem!’, klonk het enthousiast uit de kelen
van de aanwezigen bij dit huisconcert bij de familie
Sparreboom.

De in Lelystad woonachtige Spaanse mezzosopraan
Serena Perez trad samen met de eveneens Spaanse
pianiste Raquel Garzás in een volle huiskamer op en
vertolkte liederen en operafragmenten uit o.a. de
opera Werther van Massenet ‘Va,laisse couler mes
larmes’, uit Le nozze di Figaro van Mozart ‘Voi qui

sapete, en ‘Poetry Waltzes’van Granados. Pianste
Raquel verzorgde nog een kort intermezzo waarbij
zij o.a. het Venetiaans Gondellied van Mendelssohn
vertolkte op de vleugel. Het was een fantastische
middag waarbij alle aanwezigen opnieuw konden
horen dat er heel veel mooie muziek bestaat.
14 oktober 2018 - Vriendenconcert Amare
Consort met pianist Hristo Petrov
Door ziekte van onze voorzitter Guido Meisner die,
zoals wij in de najaarsflyer van 2018 aankondigden,
samen met violist Peter Ligtermoet en pianiste Stans
Meisner dit jaarlijks terugkerend vriendenconcert zou
verzorgen waren wij erg verrast dat we de Bulgaarse
pianist Hristo Petrov bereid vonden om voor ons te
komen spelen. Ten huize van dhr. Stam te Lelystad
konden zo’n 35 mensen genieten van het virtuose
spel van deze cum laude afgestudeerde pianist. Men
kon tijdens dit concert genieten van composities van
Chopin, Schubert, Schumann en Liszt.
Het was een zeer geslaagde en gezellige middag die
zoals gewoonlijk werd afgesloten met een hapje en
een drankje.

Noot van de redactie
Graag willen wij in deze nieuwsbrief nog vermelden dat
wij dhr. Peter Moes veel dank verschuldigd zijn voor
de afgelopen anderhalf jaar, waarin hij het bestuur ter
zijde heeft gestaan, de persberichten aan de media en
Facebook vermeldingen heeft verzorgd.

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.

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.

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.

Mocht u, om wat voor reden dan ook, onze nieuwsbrieven
niet meer willen ontvangen, laat dit dan weten aan het
secretariaat.

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.

Een vraag aan u:

Correspondentie:
info@amare-consort.nl
06-14328592 (secr. J. Lindhout)
Wolverlei 5, 7873 CV Odoorn
Bankrekening NL79 INGB 0007875192
KvK 41247187
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, Lelystad
Hans ’Kleermakerij’, Lelystad
www.hanskleermakerij.nl
COLORS@HOME de Ruijter, Lelystad
Gemeente Lelystad en ....... onze vrienden
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