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Nieuwsbulletin maart 2021
Beste muziekliefhebber,
Het wordt weer even tijd om bij te praten. Zoals u ongetwijfeld hebt gemerkt, zitten we niet
stil. Daarom hier even een update van de zaken waar we mee bezig zijn:
Het project ‘Ludwig van Beethoven’
Het eerste deel is geheel afgerond en wordt vanaf nu ter beschikking gesteld voor alle lezers
van onze nieuwsbulletins. Daarbij moet gezegd worden dat de video niet commercieel
bedoeld is en gemaakt is onder auspiciën van stichting Amare Consort. Het idee voor deze
video is ontwikkeld en uitgewerkt door Guido Meisner en Cyprian Smits met als aanleiding
het Beethovenjaar 2020 en opgenomen bij de familie Smits. Het is in feite een Lecture
Recital; aan de hand van muziekvoorbeelden en beeldmateriaal over de tijd waarin
Beethoven leefde, neemt Guido Meisner u van achter de vleugel mee door een bevlogen
periode. De video is tevens een alternatief geworden voor de live-concerten die we door de
Corona crisis in 2020 nauwelijks konden realiseren.
Wanneer u de video wilt zien (duurt ongeveer een half uur) kunt u de hierna genoemde
link aanklikken en vervolgens het wachtwoord invullen:
https://vimeo.com/517454960 wachtwoord: Beethoven2020
Het tweede deel van dit project volgt in de loop van het voorjaar.
Het 10-jarig bestaan van Amare Consort
Ons 10-jarig jubileumconcert met pianist Willem Brons dat gepland stond voor zondag 7
maart in theater Posa, moeten wij vanwege de Corona-crisis helaas uitstellen naar zondag
31 oktober.
Willem Brons zal in ieder geval de prachtige Prelude, Choral en Fugue van C. Franck
uitvoeren. Hoe het verdere programma zal zijn hoort u in een later stadium van ons.
Noteer de datum alvast in uw agenda!
Overige zaken

Wat gelukkig wel doorging in 2020, weliswaar in aangepaste vorm, was de recital van Illia
Fialko. In eerste instantie was zijn concert gepland als huisconcert maar door de geldende
restricties kon dat geen doorgang vinden.
Gelukkig konden wij in theater Posa terecht waar dertig mensen op gepaste afstand van
elkaar van het mooie concert konden genieten.
Website
Onze website www.amare-consort.nl heeft sinds kort een nieuwe video pagina gekregen,
een zeer welkome uitbreiding. Hierop staan inmiddels twee video’s te weten een compilatie
van het concert opgenomen in theater Posa met muziek voor accordeon, piano á quatre
mains, piano solo + zang met piano, en een video met de Lelystadse Dijkdichters en
pianomuziek. Beide video’s zijn een aanrader te noemen.

Facebook
De Facebook pagina wordt sinds kort weer bijgehouden door Karin ter Veer. In november
heeft zij een baby gekregen. Onze hartelijke felicitaties!
Oproep voor helpende hand
- De cultuur in Lelystad heeft het al jaren moeilijk door bezuinigingen en lokale politieke
overwegingen op dit gebied. We kunnen er regelmatig over lezen, o.a. in de Flevo Post.
Door de Corona crisis is de situatie alleen maar erger geworden en is de nood
langzamerhand nijpend voor diverse culturele organisaties, zo ook voor theater Posa, waar
stichting Amare Consort inmiddels vele jaren mee samenwerkt.
- Wij als bestuur zijn van mening dat het - niet ondenkbare - moeten sluiten van zo'n mooi
theater een groot verlies zou zijn voor cultureel Lelystad en …. theater Posa ontvangt geen
structurele subsidie. Elke vrijwillige donatie voor dit theater zou voor hen een extra steun
zijn om toch door te kunnen gaan.
- Om hen dan ook een handje te helpen zou het fijn zijn als u hen wellicht wat kunt
ondersteunen.
U kunt uw bijdrage storten op rekening nummer NL 44 RABO 0162202954, t.n.v. Theater
Posa te Lelystad.
Alvast vriendelijk dank!
Seizoen 2021/2022
Wij hopen net als iedereen dat we in het seizoen 2021/2022 weer meer live concerten
kunnen organiseren als de Corona crisis weer (grotendeels) voorbij is.
We houden u op de hoogte van onze activiteiten middels deze nieuwsbulletins en hopen u
binnenkort weer te mogen ontmoeten bij een of meerdere van onze concerten.
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