Tussentijdse nieuwsbrief
“En zeer binnenkort…..”
Beste muziekliefhebber,
Vanwege technische redenen is het er helaas op dit
moment niet van gekomen om de eerder beloofde 10e
nieuwsbrief op tijd klaar te krijgen. Vandaar dat wij
nogmaals een tussentijdse nieuwsbrief sturen.

“Terugblik” op laatste activiteiten:
Muzikale middag te Aldtsjerk
Op zondag 22 november 2015 organiseerde Amare
Consort in samenwerking met Kunst-Concertzaal Galerie
Bloemrijk Vertrouwen te Aldtsjerk een unieke muzikale
middag waarbij vele musici en ook de Dijkdichters uit
Lelystad meededen. In de volgende nieuwsbrief zal aan
deze middag uitgebreid aandacht worden besteed.
Vriendenconcert Amare ConsortZondag
Op zondag 29 november 2015 was er weer het jaarlijks
vriendenconcert, ditmaal met als artiesten Caroline Brons
en Hans Stobbe, beiden zang, met pianobegeleiding van
Guido en Stans Meisner.Met het ten gehore brengen van
mooie liederen van Fauré en enkele duetten was het een
zeer aangename middag bij gastvrouw en heer
Sparreboom. Ook deze middag zal in de volgende
nieuwsbrief extra worden belicht.
Kerstconcert in de Hoven
Op donderdag 17 december 2015 vond als vanouds het
jaarlijkse Kerstconcert in de Hoven plaats. Het was een
druk bezochte middag waarbij onder anderen Lucia
Cornelje, Stans en Guido Meisner bekende en minder
bekende melodieën speelden en Caroline Brons (wegens
plotselinge verhindering van Peter en Geraldine
Ligtermoet) die twee aria’s heeft gezongen en als toegift
een kerstlied.
Luistercursus “een andere muziekgeschiedenis”
Eind januari/begin februari dit jaar hield Guido Meisner een
lezing over de belangrijkste stijlen uit de Europese
muziekgeschiedenis. Deze avonden werden in
samenwerking met de Volksuniversiteit Lelystad
georganiseerd. Per avond werd er teruggegaan in de
geschiedenis, vanaf rondom de crisisperiode ca. 1915 tot
aan de Middeleeuwse muziek én de Renaissance periode.

Huisconcert met Willem Brons en Wakana Shimizu
Op zondagmiddag 21 februari organiseerden wij een zeer
uniek huisconcert met de Japanse pianiste Wakana
Shimizu en haar leermeester Willem Brons. In een
overvolle huiskamer bij de familie Sparreboom speelden
zij o.a. de sonate in F groot voor 4 handen van Mozart en
de Fantasie in F klein, ook voor 4 handen, van Schubert.
Wakana speelde ook nog de Kreisleriana opus 16 van
Schumann en een aantal prachtige werken van Chopin.
Tot slot trakteerden zij beiden het publiek nog op de
beroemde wals voor 4 handen van Brahms en de Marche
Militaire opus 51.1 voor 4 handen van Schubert. Het was
een onvergetelijke middag.

Zondagmiddag 3 april 2016
Familieconcert in de Hanzeborg
Amare Consort en Woonzorg Flevoland organiseren het
jaarlijks terugkerende familieconcert in woonzorglocatie
Hanzeborg. Tijdens dit familieconcert voor
(buurt)bewoners, familieleden en andere belangstellenden
verrassen de musici het publiek met gevarieerde muziek.
Het familieconcert biedt uiteenlopende muziekstijlen
waarbij het programma uit twee onderdelen bestaat. Het
eerste deel wordt er licht-klassieke en romantische muziek
voorgedragen. Composities van o.a. Schubert en
Rachmaninoff, op piano, viool en klarinet. Nieuw dit jaar is
de bijdrage van volksdansgroep Manavu. Zij treden op
tijdens het eerste gedeelte van het concert. Na de pauze
brengen leerlingen van Scholengemeenschap Lelystad
een gevarieerd muziekaanbod ten gehore. De toegang is
geheel gratis en iedereen is van harte welkom. De deur
gaat open om 14.00 uur. Er is een maximaal aantal
plaatsen beschikbaar dus als u verzekerd wilt zijn van een
plek, kunt u zich uiterlijk vrijdag 1 april aanmelden bij de
receptie van de Hanzeborg via telefoonnummer (0320)
229 111. Locatie: de Hanzeborg, Koningsbergenstraat
201A, Lelystad.
Zondag 10 april 2016
Huisconcert Christos Papandreopoulos en Moa Omori
Beide studenten van Willem Brons doen dit jaar hun
master examen aan het Amsterdams Conservatorium
zodat dit huisconcert voor hun dan ook een unieke
gelegenheid zal zijn om podiumervaring op te doen.
Op het programma staan o.a. Ravel – Tombeau de
Couperin, Schumann – Fantasie in C groot opus 17,
Beethoven – Sonate opus 111 en een werk van Messiaen.
Locatie: Ineke Hoek, Jol 20-34, Lelystad
Toegang: € 20,Aanvang: 14.30 uur
Opgeven: via secretariaat (j.lindhout@upcmail.nl) of
(0320) 226 444
Zondagmiddag 17 april 2016
Theeconcert in ‘Plein 201’ de Hanzeborg
Dit theeconcert wordt gehouden in samenwerking met
Welzijn Lelystad. Er wordt romantische pianomuziek
gespeeld door Guido Meisner met tevens een bijdrage van
de Dijkdichters uit Lelystad.
Locatie: ‘Plein 201’ in de Hanzeborg, Koningsbergenstraat
201A, Lelystad.
Toegang: € 3,Aanvang: 14.30 uur
Opgeven is wenselijk, graag telefonisch (0320) 707 159

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. 0320-226444) of bij onze voorzitter
Guido Meisner (tel.0320-243389) aanmelden.

