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Het komende seizoen

Wij zijn al weer druk in de weer met het organiseren 
van activiteiten voor het komende seizoen en kunnen u 
vertellen dat enkele concerten alweer zijn vastgelegd.

15 februari 2015, een huisconcert met de Japanse 
pianiste Wakana Shimizu die ook afgelopen seizoen 
een grandioos huisconcert gaf en weer graag voor u 
zal optreden.
15 maart 2015, het jaarlijks familieconcert in de 
Hanzeborg.
29 maart 2015, wederom een huisconcert van de 
Russische pianiste Nadja Filippova die ook eerder voor 
ons speelde en dit graag nog een keer doet.
12 april 2015, een theeconcert in Plein 201 – 
welzijn lelystad (De Hanzeborg) waarbij ook enkele 
‘Dijkdichters’ aanwezig zullen zijn.

Tijdens beide huiskamerconcerten op 15 februari en 29 
maart zal Willem Brons aanwezig zijn en iets vertellen 
over de te spelen muziek. Omdat zowel Wakana 
Shimizu en Nadja Filippova na afronding van hun studie 
terugkeren naar hun land is dit wellicht voorlopig de 
laatste keer om beiden te horen spelen dus laat u de 
kans niet voorbij gaan.

Over deze nieuwe voorjaarsactiviteiten wordt u 
uitgebreid ingelicht in onze voorjaarsflyer die begin 
januari aan u zal worden verstuurd. U kunt de 
bovengenoemde data natuurlijk al in uw agenda zetten.

“Terugblik” op recente activiteiten:

Vriendenconcert Amare Consort in samenwerking 
met de ‘Dijkdichters’
Op zondag 30 november organiseerden wij het 
concert voor vrienden van Amare Consort, ditmaal 
in samenwerking met de ‘Dijkdichters’ bij de familie 
Sparreboom die wij steeds weer erkentelijk zijn voor 
het openstellen van hun huiskamer en het ontvangen 
van een behoorlijk aantal mensen.

Het was een aangename middag waarbij de combinatie 
van gedicht en muziek door een ieder erg werd 
gewaardeerd.

Een van de dijkdichters

Lezing J.S. Bach
Op donderdagavond 2 oktober hield Guido Meisner in 
de FlevoMeer bibliotheek een lezing over Bach, diens 
leven, de stijlkenmerken en de invloed van Bach’s 
muziek op latere componisten zoals Mendelssohn, 
Fauré en Reger.
Het geheel werd omlijst met live voorbeelden op de piano. 
De lezing – tot stand gekomen door een samenwerking 
van de Volksuniversiteit en FlevoMeerbibliotheek - was 
goed bezocht en liep vooruit op het Bach weekend.

Het Volkmann trio
Op zondagmiddag 2 november 2014 speelden pianiste 
Valentina Tóth, celliste Bente Verheul en violiste 
Coraline Groen een prachtig programma met werken 
van Bach, Bloch, Bartok, Juon en Volkmann. Valentina 
hoorden wij eerder als soliste op een van onze eerste 
huisconcerten. 
Alle toehoorders in theater Posa waren danig onder 
de indruk van het samenspel en de klank van dit nog 
vrij jonge trio, wat ook bleek uit de reacties tijdens de 
pauze en na het concert.

Beste muziekliefhebber,

Het seizoen zit er al weer bijna op maar deze maand organiseren wij nog het jaarlijks terugkerend sfeervol 
Kerstconcert in De Hoven.
Er zal o.a. licht klassieke/romantische muziek worden uitgevoerd voor gitaar en piano, viool en piano, piano à 
quatre mains en piano solo, waarbij medewerking wordt verleend door Wieke Stobbe, Lucia Cornelje, Guido en 
Stans Meisner en Peter en Geraldine Ligtermoet.
Na afloop is er een sfeervol kerstdiner in het restaurant van De Hoven.
Voor dit diner dient u zich wel op te geven (via De Hoven, tel. 0320-294949).
Datum: donderdagmiddag 18 december
Aanvang: 15.30 uur
Toegang: gratis
Locatie: De Hoven, het Ravelijn 181, Lelystad



Coraline, Valentina en Bente

Het sluitstuk na de pauze, pianotrio opus 5 no.2 van 
Volkmann oogstte een daverend applaus.

Na afloop hadden we wat tijd ingeruimd voor een 
vraaggesprek met de musici, dus mensen die wat meer 
wilden weten over hun muzikale leven en de passie 
voor muziek, konden op deze manier vragen stellen.

‘Chopin in Lelystad’
Op 8 en 15 november hield Guido Meisner een lecture 
recital over Fredéric Chopin in De Hoven. Tijdens deze 
luistercursus – in samenwerking met de Volksuniversiteit 
-  leidde Guido ons door de Poolse geschiedenis welke 
een zeer grote invloed heeft gehad op Chopin, wat dan 
ook duidelijk te horen is in zijn composities. Met vele 
live voorbeelden van achter de piano wist Guido een 
boeiend verhaal neer te zetten.

Klassiek weekend 
27 en 28 september 2014
Het weekend van 27 en 28 september organiseerden 
wij in theater Posa het klassieke weekend. De zaterdag 
stond in het teken van voorspeelactiviteiten waar 
pianoleerlingen, van jong tot oud hun spel konden laten 
horen, en dans door balletleerlingen van dansschool 
Reflex. 

Een van de jongste leerlingen
bijgestaan door haar vader

Er was ruime belangstelling van vooral ouders van de 
leerlingen en familie. Na de pauze was er een piano 
workshop waar zij die het wilden een compositie naar 
keus speelden en daarbij gecoacht werden door een 
van de pianodocenten, erg leerzaam.

Op zondagmiddag bracht pianiste Patricia Verhagen 
een pianorecital, geheel in het teken van de wals en de 
tango. Aan de hand van prachtige muziekvoorbeelden 
en een duidelijke mondelinge toelichting reisde 
Patricia door de tijd waarbij, naast de ons bekende 
componisten, ook de Curaçaose componisten Palm en 
Capriles werden belicht. 

Patricia Verhagen

Na de pauze werd de tango belicht, vanaf de oorsprong 
tot aan de hedendaagse tango. Opvallend daarbij waren 
de composities van de Braziliaanse componist Nazareth 
en de Spaanse componisten Albeniz en Turina. Dit 
was een boeiende en swingende middag waarvan het 
publiek erg heeft kunnen genieten.

Familieconcert in de Hanzeborg
Op zondagmiddag 6 april werd het jaarlijks terugkerende 
familieconcert voor bewoners van de Hanzeborg en 
belangstellenden van buitenaf georganiseerd. Het 
concert had wederom een huiselijk karakter en bood 
een brede variatie aan diverse muziekstijlen zoals 
klassiek/romantische muziek en evergreens, gespeeld 
op uiteenlopende muziekinstrumenten waaronder 
piano, gitaar en klarinet. Gezien het enthousiasme 
van de musici en de belangstelling van het publiek, 
kunt u volgend seizoen weer het familieconcert op ons 
programma vinden.
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Tot slot:

Wij hopen u te mogen verwelkomen op één 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.

Draagt u onze stichting een warm hart toe, wordt dan ‘vriend’. 
Hierdoor blijven wij in staat om meerdere keren per jaar 
muzikale activiteiten rondom pianomuziek te organiseren.
U bent al vriend vanaf € 10,- per jaar.
Stichting Amare Consort,
Bankrekening: NL79 INGB 0007875192

BELANGRIJK:
Zoals u zult begrijpen kan onze stichting alleen draaien op 
basis van tijdige aanmelding en bijbehorende betaling voor 
een concert/excursie.
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.
Mocht u, om wat voor reden dan ook, onze nieuwsbrieven 
niet meer willen ontvangen, laat dit dan weten aan het 
secretariaat.
Correspondentieadres: Boeier 311 | 8242 CJ Lelystad | tel. 
0320 22 64 44 | j.lindhout@upcmail.nl
Bankrekening: NL79 INGB 0007875192
Zie ook onze website: www.amare-consort.nl

Er komt binnenkort een nieuwe website van onze stichting 
met leuke vernieuwingen en extra mogelijkheden voor de 
bezoeker. Daarnaast kunt u ons ook vinden op Facebook.

Een vraag aan u: 

Daar wij ons ook willen richten op jongeren en hen vooral 
kennis willen laten maken met klassieke muziek, vragen wij 
of u wellicht suggesties voor ons heeft hoe deze doelgroep te 
bereiken en hen over ‘de klassieke drempel’ heen te helpen. 
Alle suggesties zijn welkom dus wij horen graag van u. U 
kunt zich hiertoe richten tot het secretariaat.
Bij voorbaat dank!
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