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Nieuwsbulletin oktober 2020
Beste muziekliefhebber,
Na de herinnering van 9 oktober voor de pianorectal door pianist Illia Fialko op 25 oktober,
welke gehouden wordt in Theater Posa, willen we u nog even informeren omtrent de overige
activiteiten die wij u kunnen en willen bieden. Dit concert gaat door! Posa heeft laten weten
dat ook de horeca voor en na het concert ook geopend is. De Coronacrisis heeft ons nog
stevig in de greep en de vraag is maar hoe het zich verder zal ontwikkelen. Mocht er in de
situatie iets veranderen dat invloed heeft op onze muzikale activiteiten dan brengen wij u
daar meteen van op de hoogte. Vooralsnog staat e.e.a. als volgt gepland:
De tijd van Ludwig van Beethoven - Lecture Recital door Guido Meisner
Voor dit project zijn er inmiddels twee opnamesessies geweest ten huize van Cyprian Smits
en de bedoeling is om de video uiterlijk eind november online te hebben.
Het uiteindelijk resultaat wordt een lecture recital, waarbij naast de door Guido Meisner
uitgevoerde werken van Beethoven (o.a Sonate opus 14 nr 1), Haydn, Schubert en Field,
korte toelichtingen worden gegeven over de maatschappij en het culturele leven van toen.
Het beeldmateriaal wordt daarbij verzorgd door Cyprian Smits. Wij houden u op de hoogte
van de voortgang.
Het project ‘pianomuziek + gedichten van de Lelystadse Dijkdichters is afgerond en
aangeboden aan Woonzorg Flevoland en Coloriet de Hoven.
De video is te zien op onze Facebook pagina.
Het jaarlijkse Kerstconcert: we bekijken momenteel hoe we daar invulling aan kunnen
geven vanwege de Corona restricties. De bedoeling is ook hier een online versie van te
realiseren.
Op zondag 7 maart 2021 zijn we van plan ons 10-jarig jubileum te vieren in de vorm
van een bijzonder concert in Theater Posa, waarbij meesterpianist Willem Brons
medewerking zal verlenen. Zoals u wellicht weet heeft hij in 2010 de basis gelegd om onze
concertreeks uit te bouwen tot wat wij nu bereikt hebben. U wordt op de hoogte gehouden
over de verdere invulling.
Verder kunnen wij u mededelen dat we erg blij zijn dat Karin ter Veer ons team is
komen versterken. Zij houdt zich inmiddels bezig met het schrijven van
persberichten en onze Facebookpagina.
Wilt u ons steunen en/of vriend worden stuur dan even een berichtje naar
info@amare-consort.nl
U bent al vriend vanaf €15,- en steunt ons hiermee om de vermelde concerten én projecten
mogelijk te maken!! Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,

Jaap Lindhout
Secretaris Amare consort
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