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stichting ter bevordering van muzikale activiteiten te lelystad

15 oktober 2019
Beste muziekliefhebber,
Vanaf nu zullen wij u d.m.v. dit nieuwbulletin regelmatig informeren over onze
komende concertreeks.
Wanneer u een concert wilt bezoeken vragen wij u met klem om dit tijdig, liefst drie
weken voor het betreffende concert, aan ons secretariaat door te geven, hetzij per
email (info@amare-consort.nl) of telefonisch (06-14328592).
Een tijdige opgave is voor ons van groot belang en heeft alles te maken met de
organisatie rondom onze activiteiten, daar komt namelijk nogal wat bij kijken.
Wellicht overbodig om te vermelden; onze huisconcerten zijn niet besloten,
wat betekent dat zij voor iedereen toegankelijk zijn!
Het eerstvolgende huisconcert is op zondagmiddag 10 november waarbij
pianist Illia Fialko composities zal uitvoeren van Haydn, Beethoven, Chopin
en Debussy.
Illia Fialko, geboren in 2000, stamt uit een familie van musici. Op
vijfjarige leeftijd ging hij naar de muziekschool waar hij zijn liefde
en enthousiasme toonde voor de klassieke muziek en tevens hard
werken aan de dag legde. Na enkele jaren ging hij naar de Lysenko
muziekschool in Kiev, waar hij studeerde van 2007-2018.
Gedurende die periode werd hij de laureaat van vele internationale
wedstrijden en was actief bij allerlei concertactiviteiten in de
Oekraïne en in het buitenland. Het keerpunt in zijn leven was het
“Internationaal kamermuziekfestival” in Ede georganiseerd door
Anna Fedorova. Na de concerten en masterclasses in Ede, Den
Haag en Amsterdam, besefte Illia dat hij maar één droom had en dat was om te
studeren in Nederland. Een jaar later (2018) werd deze droom werkelijkheid en nu
is Illia bachelor tweedejaars student van het Conservatorium van Amsterdam in de
klas van professor Naum Grubert.
Locatie: Fam. Sparreboom, Weerribben 103 Lelystad
Aanvang: 14.30 uur. Zaal open vanaf 14.00 uur
De toegangsprijs voor deze middag bedraagt € 20,- per persoon.
Graag betaling vooraf op de bankrekening van Stichting Amare Consort o.v.v.
huisconcert 10/10/19. (rekeningnummer NL79 INGB 00078755192)
Opgeven: kan vanaf nu

Vervolgens staat op zondagmiddag 24 november ons jaarlijkse
vriendenconcert op het programma met dit jaar de Lecture Recital ‘Naar
een nieuwe tijd’, verzorgd door pianist Guido Meisner.

Dit Lecture Recital beschrijft de periode van Laat Romantiek tot de wereld van de
nieuwe klanken waarbij Guido verteld en composities vertolkt van o.a. Debussy,
Reger en Schoenberg. Het geheel wordt daarbij omlijst met beeldmateriaal dat is
verzorgd door Cyprian Smits.
Dit vriendenconcert krijgt overigens een feestelijk tintje omdat de nieuwe vleugel
van de fam. Smits zal worden ingewijd!
Locatie: Fam. Smits, Hollandse Hout 124 Lelystad
Aanvang: 14.30 uur. Zaal open vanaf 14.00 uur
Het vriendenconcert is geheel gratis voor vrienden van Amare Consort.
Overige belangstellenden zijn uiteraard welkom alleen geldt voor hen een
toegangsprijs
van € 12,50.
Graag betaling vooraf op de bankrekening van Stichting Amare Consort o.v.v.
vriendenconcert 24/11/19. (rekeningnummer NL79 INGB0007875192)
Opgeven: vrienden en overige belangstellenden, vanaf nu.

Met vriendelijke groet,

Jaap Lindhout
Secretaris Amare consort
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