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Beste muziekliefhebber,
Het heeft even geduurd maar hier is dan weer de nieuwsbrief. Het seizoen zit er al weer bijna op maar er staan
nog wel een aantal leuke activiteiten op stapel.
Uiteraard zijn we voor het volgend seizoen al weer druk bezig om nieuwe concerten te plannen.
Natuurlijk willen wij ook ditmaal dank zeggen voor de steun die onze stichting van onze sponsoren en vrienden
heeft mogen ontvangen zodat wij onze muzikale activiteiten op het gewenste niveau kunnen houden en ons
programma uit kunnen breiden.

Gezien de actualiteit volgt hier eerst
informatie over de aankomende activiteiten
Familieconcert in de Hanzeborg
Zondagmiddag 6 april 2014
(De Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201, Lelystad)
Aanvang: 14.30 uur (zaal open om 14.00 uur)
Het concert duurt tot ca. 16.30 uur.
Toegang: gratis, iedereen is welkom!
Opgeven: gezien een maximaal aantal plaatsen is
het raadzaam om u telefonisch aan te melden bij de
receptie van de Hanzeborg (0320-229111)
Dit jaarlijks terugkomende familieconcert wordt voor
bewoners van de Hanzeborg en andere belangstellenden
van buitenaf georganiseerd. Het concert heeft een
huiselijk karakter en biedt een brede variatie aan
diverse muziekstijlen zoals klassiek/romantische
muziek en evergreens, gespeeld op uiteenlopende
muziekinstrumenten waaronder piano, gitaar en
klarinet.
Het programma bevat drie onderdelen:
In het eerste gedeelte van het muziekprogramma zal de
vleugel een belangrijke rol spelen en wordt er muziek
uitgevoerd voor piano solo, piano à quatre mains
en gitaar, met composities van o.a. Diabelli, Lehar,
Satie en Rachmaninoff. In het tweede gedeelte zullen
scholieren van o.a. Scholengemeenschap Lelystad
muziek uitvoeren waarna – in het derde gedeelte – de
middag wordt afgesloten met romantische en vrolijke
muziek voor klarinet en piano. Kortom, puur plezier voor
jong en oud waarbij het publiek op lichtvoetige wijze
in contact wordt gebracht met verschillende goed in
het gehoor liggende genres, gespeeld op verschillende
instrumenten.
Medewerkers aan dit concert zijn: Wieke Stobbe,
Lucia Cornelje, Stans Meisner, Guido Meisner en Dorry
Hamerslag.
Klavecimbel excursie Garderen
o.l.v. Han Siertsema
Zaterdag 24 mei 2014
(vertrek vanuit Lelystad met eigen vervoer. Indien u
wenst samen te reizen kunt u dat aan ons kenbaar
maken)
Tijd: deze wordt later bekend gemaakt, het is in elk
geval overdag)

Deelname: € 12,50 inclusief koffie/thee
Aanmelden: vanaf nu via het secretariaat, telefonisch
bij fam. Meisner (0320-243389) of via de website
www.amare-consort.nl
Deze excursie gaat naar het klavecimbel atelier van
de bekende orgel- en klavecimbelbouwer G.C. Klop in
Garderen. Er zal tekst en uitleg worden gegeven over
wat er zoal komt kijken bij het fabriceren van een
klavecimbel waarbij tevens over de geschiedenis van
dit instrument zal worden verteld. Na het bezoek aan
het atelier wordt de excursie voortgezet en vertrekken
wij richting Nunspeet. Daar zal Han Siertsema een
orgelconcert geven in kerk ‘De Ontmoeting’. Het belooft
een zeer interessante en vooral leerzame excursie te
worden dus wij hopen dat u van de partij kunt zijn.

“Terugblik” op recente activiteiten:
Klassiek weekend, 28 en 29 september 2013
Dit weekend, dat geheel in het teken stond om de mooie
vleugel geheel eigendom te maken van onze stichting,
was erg succesvol te noemen en heeft, mede door de
goede opkomst en gulle giften van bezoekers, ons weer
een stap verder gebracht (opbrengst € 1.300). Onze
dank gaat uit naar een ieder, ook onze sponsoren en
uiteraard theater Posa.
De zaterdagmiddag stond geheel in het teken van
pianoleerlingen die hun spel lieten horen op de vleugel.
Na een korte onderbreking volgde een workshop waar
leerlingen een compositie naar keus konden voordragen
en daarbij steun en muzikaal advies kregen van enkele
pianodocenten. Het was fijn dat we een goede opkomst
hadden van zowel jong, wat ouder en oud.

‘Onze vleugel’ waar het allemaal om draaide
Op de zondagmiddag gaf Willem Brons belangeloos een
benefietconcert voor een geheel gevulde zaal. Het was

een prachtig concert waarbij Willem op de voor hem
typerende manier ook leuk wist te vertellen over de
composities die hij ten gehore bracht.
Concert Kim Spierenburg en Kanako Inoue
Op zondagmiddag 17 november 2013 gaven de
getalenteerde Kim Spierenburg en Kanako Inoue een
prachtig concert in theater Posa. Kim, die ondanks
haar lichamelijke handicap, de sterren van de hemel
speelde, werd door een zeer enthousiaste en vrolijke
Kanako begeleid op de vleugel.

Gastvrouw Janneke en gastheer Marius Sparreboom
Het programma bestond uit werken van Mozart,
Schubert, Liszt, Grieg, Rachmaninoff, Schostakowitsch
en enkele eigen composities van Guido Meisner. De
middag werd afgesloten door Stans en Guido Meisner
met het vrolijke stuk ‘La belle excentrique’ van Eric
Satie.

Kim Spierenburg

Kanako Inoue
Het was een prachtig programma met composities
van Prokofiev, Beethoven en Kreisler. Bovendien kon
het publiek na afloop nog genieten van een prachtige
toegift met een vertolking van Méditation uit de opera
Thais van Jules Massenet.
Concert ‘vrienden van Amare Consort’
Op zondag 1 december 2013 organiseerden wij het
allereerste ‘vrienden van Amare Consort’ concert. Wij
zijn veel dank verschuldigd aan Janneke en Marius
Sparreboom die wederom zo vriendelijk waren om
hun huiskamer ter beschikking te stellen. Ruim 27
mensen hebben kunnen genieten van het door hen zelf
samengestelde programma dat door onze voorzitter
Guido Meisner ten gehore werd gebracht.

Stans en Guido Meisner spelen vol overgave ‘La belle
excentrique’
Uiteraard is het ons idee om een dergelijk concert
jaarlijks te organiseren voor onze ‘vrienden van Amare
Consort’.
Geeft u dus op als vriend, goed voor onze stichting en
vooral leuk voor u!
Kerstconcert in de Hoven
Op 19 december 2013 was er weer het jaarlijks
terugkerend sfeervol Kerstconcert in de Hoven waarbij
muziek werd uitgevoerd voor viool en piano, piano solo
en piano à quatre mains en gitaar + zang.
‘100 jaar dromen’
Op zondagmiddag 9 februari j.l. organiseerden wij de
familievoorstelling ‘100 jaar dromen’ in theater Posa.
Vertelster Hilke ten Duis en pianisten Philine Coops
en Afke Wiersma wisten een volle zaal gevuld met
jonge kinderen, hun ouders en andere liefhebbers te

boeien met een muzikale reis door de sprookjeswereld
verweven met de muziek van Marice Ravel’s ‘Ma mère
l’Oye’.
Voor de allerjongsten bleek het programma qua lengte
precies voldoende maar dat zij hebben genoten is een
ding dat zeker is.

Afke Wiersma en Philine Coops achter de vleugel,
Hilke ten Duis vertelt
Huisconcert Wakana Shimizu
Op zondagmiddag 16 maart speelde de Japanse
pianiste Wakana Shimizu net als twee jaar geleden
een prachtig programma, ditmaal met composities van
Mozart, Beethoven, Chopin, Schubert en Franck.

Tot slot:
Actie via het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds – zie link onder – geeft organisaties
de mogelijkheid om dingen/doelen waar zij geld voor
nodig hebben via een gratis website onder de aandacht
te brengen. Voor Amare Consort is dit een mogelijkheid
om extra geld voor onze vleugel in theater Posa te
genereren. Wanneer u de link aanklikt kunt u ons ook
op die manier steunen en tevens het Oranje Fonds.
Wij vragen u of u deze link ook kunt doorsturen naar
uw vrienden en bekenden via uw netwerk. De actie
duurt tot medio mei dit jaar en van de uiteindelijke
opbrengst gaat na afloop van de actie de helft naar het
Oranje Fonds voor een goed doel en de andere helft
naar Amare Consort. U zult zien dat wij een doelbedrag
hebben ingezet dus het zou mooi zijn, als we dat –
mede door uw steun – kunnen halen.
http://www.nlgeeft.nl/amareconsort

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

Wakana speelt vol overgave
de Impromptu van Schubert
Een aantal bezoekers van dit huisconcert (gehouden bij
familie Smits) had Wakana ook de vorige keer horen
spelen en waren laaiend enthousiast over haar spel.
Wakana sluit dit jaar haar masterstudie af en wij zijn er
van overtuigd dat zij haar examen glansrijk zal halen.

A little ‘encore’
Na afloop van het concert gaf Wakana nog een toegift
en vertolkte Chopin’s nocturne opus 9 nr.2
We zullen nog veel van Wakana gaan horen en zullen
haar zeker in de toekomst nog een keertje vragen voor
een huisconcert.

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
Bankrekening: NL79 INGB 0007875192
Zie ook onze website: www.amare-consort.nl

Deze nieuwsbrief werd mede mogelijk gemaakt door:
•
TG Grafische Diensten, Nijmegen
Verder dank aan onze sponsoren:
•
Bloembinderij De Korenschoof, Snijdersstraat 6, Lelystad
•
Hans’ Kleermakerij, Kempenaar 1631, Lelystad.
aanpassing/reparatie kleding en textiel
0320-234132 / 06-30470885
www.hanskleermakerij.nl
•
en de Gemeente Lelystad voor de toegekende subsidie
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