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Nieuwsbrief nr. 4								

Beste muziekliefhebber,
In deze vierde nieuwsbrief van Amare Consort geven wij u het laatste
nieuws en kondigen onze nieuwe muzikale activiteiten voor dit seizoen
aan. Wij kunnen u zeggen dat onze website sinds kort operationeel is.
Via diverse tabs kunt u toegang krijgen tot de agenda, nieuwsbrieven
en onze contactgegevens. Ook kunt u zich via de website opgeven
voor deelname aan de activiteiten (uiteraard blijft het telefonisch
opgeven, of opgeven via de e-mail ook mogelijk).
Het internetadres luidt: www.amare-consort.nl

Oktober 2012

de Boer, Jeanette Kuik, Meghan Simons(foto), Xinlu Zheng, Jacob
Hepkema, en Guido en Stans Meisner brachten ruim veertig
toehoorders in beroering.

Allereerst een “Terugblik” op recente activiteiten:
Orgel excursie Hilversum en Vinkeveen.

Op zaterdag 9 juni was er de orgelexcursie onder leiding van Han
Siertsema. Het was een muzikale en vooral leerzame dag waarbij Han
Siertsema uitleg gaf en vervolgens het Wander Beekes orgel (1827) in
de H. Hartkerk te Vinkeveen prachtig bespeelde. Daarna, na een pauze
in “De drie berken”, zette de muzikale reis zich voort naar Hilversum
waarbij Han het Van Dam/Adema orgel bespeelde. Tot slot speelde
Han de Toccata van Hendrik Andriessen: het werd een schitterende
uitvoering, waarin alle mogelijkheden van het orgel benut werden. Op
beide locaties werd tevens door een vrijwilliger van de betreffende kerk
gedetailleerde informatie verstrekt over de bouw en geschiedenis van
de kerken.

Huisconcert David en Robin Korevaar.

Op zondag 17 juni hebben ruim 40 mensen intens kunnen genieten
van het huiskamerconcert met David en Robin Korevaar, beiden
afkomstig uit de U.S.A. bij Esther van der Zee en Franc Heijke.

Wat staat er op verder op het programma?
Familieconcert in de Hanzeborg
Zondag 14 oktober 2012
(Koningsbergenstraat 201, Lelystad)
Deur geopend om 14.00 uur, aanvang concert om 14.30 uur en
het duurt tot 17.00 uur
De toegang is gratis
Opgeven voor dit concert: bij voorkeur bij de receptie van de
Hanzeborg – tel. 0320-229111

Dit familieconcert, in samenwerking met de Hanzeborg, zal een
huiselijk karakter hebben en biedt een brede variatie aan diverse
muziekstijlen zoals klassiek / romantische, wereldmuziek en evergreens,
gespeeld op uiteenlopende muziekinstrumenten waaronder piano,
viool, trombone en bas. Het gevarieerde programma bestaat uit drie
onderdelen. In het eerste gedeelte zal de vleugel een belangrijke
rol spelen. Er wordt muziek uitgevoerd voor viool - piano, piano à
quatre mains en piano solo. Er worden composities gespeeld van o.a.
Beethoven, Kreisler en Ravel. Uitvoerenden zijn: Peter en Geraldine
Ligtermoet viool en Lucia Cornelje, Stans Meisner en Guido Meisner
piano. In het tweede gedeelte zullen middelbare scholieren van o.a.
Scholengemeenschap Lelystad muziek uitvoeren. Tijdens het derde
gedeelte zal onder leiding van Henk Meijer geluisterd kunnen worden
naar aantrekkelijke melodieën uit het repertoire van wereldmuziek en
evergreens. Een concert dat u zeker bij moet wonen.

Huisconcert Willem Brons
Zondag 4 november 2012
(Fam. Sparreboom, Weerribben 103, Lelystad)
Aanvang 14.30 uur. Toegangsprijs € 20,Na een korte introductie over de drie B’s, Bach, Beethoven en
Brahms speelde David een indrukwekkende Bach Partita nr. 5 in G
majeur gevolgd door een zeer ontroerende Mondschein Sonate van
Beethoven. Het concert werd, na een korte pauze besloten met Brahm’s
Sonate nr. 1 opus 120 voor piano en klarinet. Wanneer beide solisten
opnieuw een bezoek aan Nederland brengen zijn zowel David (familie
van de secretaris van Amare Consort) als Robin zeker weer te vinden
voor een optreden.

Inwijdingsconcert Nieuwe piano in de Hoven.

Op zondag 30 september werd de nieuwe piano in de Hoven ingewijd.
Het was een aangename middag waarbij diverse pianoleerlingen en
Guido en Stans Meisner een mooi en gevarieerd aantal composities
lieten horen.
Abigail Dalger, Ruchama Tas, Naomi Tas, Cindy Zheng, Matthieu

U kunt zich vanaf nu voor deze activiteit aanmelden via email
(secretariaat ), telefonisch (G. Meisner 0320-243389) of via onze website
(www.amare-consort.nl)

Wederom een uniek huisconcert uitgevoerd door de bekende
Nederlandse pianist Willem Brons die ditmaal 8 preludes en fuga’s
uit het eerste boek van “das wohltemperiertes klavier” van Bach zal
vertolken en vervolgens de Sonate in Bes groot D 960 van Franz
Schubert.
Het beloofd een prachtig concert te worden, zeker voor de ware
Bach en Schubert liefhebbers onder u. Reserveer snel want er is een
beperkte hoeveelheid kaarten beschikbaar.

Kerstconcert in de Hoven
Donderdag 6 december 2012
(Het Ravelijn 181, Lelystad)
Aanvang 14.30 uur. Gratis toegang

Huisconcert Ezdra Alunni (piano) en Anthony Guerrini
(gitaar)
Zondag 28 april
(Theater Posa, Kempenaar 01-10, Lelystad)
Nadere informatie over dit concert volgt uitgebreid in de volgende
nieuwsbrief, u kunt zich dan ook nog niet opgeven voor dit concert.
Beide jonge muzikanten zijn woonachtig in Italië en geven
jaarlijks enkele concerten in Nederland. Het duo is gespecialiseerd
in composities voor gitaar en piano van Spaanse en Italiaanse
componisten (o.a. Rodrigo en Giuliani).

Aanmelden: niet van toepassing

Het Kerstconcert is een jaarlijks terugkerend sfeervol evenement
waarbij muziek wordt uitgevoerd voor viool, piano solo en piano à
quatre mains.

En verder in 2013……………
Huisconcert Nadja Filippova
Zondag 10 februari
(Fam. Smits, Hollandse Hout 124, Lelystad)
Aanvang 14.30 uur. Toegangsprijs € 20, -

U kunt zich vanaf 29 december 2012 voor deze activiteit aanmelden
via email (secretariaat ), telefonisch(G. Meisner 0320-243389) of via
onze website (www.amare-consort.nl)

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.
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.
BELANGRIJKE MEDEDELING:

Dit belooft een prachtig huisconcert te worden waarbij Nadja
Filippova (studerend bij Willem Brons) uit St. Petersburg een piano
recital zal geven. Het te spelen programma zal in een volgende
nieuwsbrief bekend worden gemaakt.

Zoals u zult begrijpen kan onze stichting alleen draaien op basis
van tijdige aanmelding en bijbehorende betaling voor een concert/
excursie.

Lecture recital Guido Meisner, piano
Zondag 4 november 2012
(De Hanzeborg,Koningbergenstraat 201, Lelystad)
Aanvang 14.30 uur. Toegangsprijs € 7,50

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.

U kunt zich vanaf 1 december 2012 voor deze activiteit aanmelden
via email (secretariaat ), telefonisch (G. Meisner 0320-243389) of via
onze website (www.amare-consort.nl)
Het thema van deze middag is “Muziek en vorm door de eeuwen
heen”. Pianist Guido Meisner neemt u in vogelvlucht mee vanaf
het jaar 1600 tot het jaar 1900 en brengt daarbij composities ten
gehore van o.a. Bach, Mozart, Schubert, Chopin en Ravel, waarbij hij
het geheel omlijst met uitleg en achtergronden m.b.t. genoemde
componisten uit die periode en het verhaal achter hun composities.
Een leerzame middag welke u als muziekliefhebber zeker niet mag
missen.

Ook vragen wij u eens na te denken over de mogelijkheid om
donateur te worden van onze stichting. Wij zien uw reactie graag
tegemoet.
Correspondentieadres:
Boeier 311 | 8242 CJ Lelystad | tel. 0320 22 64 44
j.lindhout@upcmail.nl | ING bankrek.nr.: 7875192
KvK 41247187
Deze nieuwsbrief werd mede mogelijk gemaakt door:
TG Grafische Diensten, Nijmegen

Excursie naar het Muziektheater
Zaterdag 23 februari (deze datum is nog onder
voorbehoud, maar geïnteresseerden kunnen zich nu
alvast aanmelden).
(Het Muziektheater, Amstel 3, Amsterdam)
Nadere informatie over deze excursie volgt uitgebreid in de
volgende nieuwsbrief.

Een interessante excursie onder leiding van danser/choreograaf
Ernst Meisner, die u meeneemt voor een kijkje achter de schermen.
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