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Zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2015
‘Atelier route’ in theater Posa
De Atelier route Lelystad bestaat inmiddels10 jaar en 
een van de locaties waar kunstenaars uit Flevoland een 
bijdrage zullen leveren, is onder anderen theater Posa. 
Amare Consort verleent eveneens medewerking. Zo 
zal Guido Meisner op zondag 4 oktober om 12.15 uur 
een lezing geven over de samenhang tussen muziek 
en schilderkunst.  Pianoleerlingen van Ina Warger en 
Guido en Stans Meisner zullen dit weekend eveneens 
een bijdrage leveren met verschillende quatre-mains. 
Ook zal de quatre-mains groep uit Emmeloord aanwezig 
zijn. Zij zullen een lunchconcert geven op zaterdag 3 
oktober, aanvang 12.15 uur.
Meer informatie volgt in de najaarsflyer.

Zondag 25 oktober 2015
Klassiek concert in theater Posa met 
Ezdra Alunni (piano) en Alessandra 
Benedetti (sopraan)

Alessandra
en Ezdra

Ezdra Alunni speelde eerder voor ons in 2013 samen met 
gitarist Anthony Guerrini. Nu begeleidt hij de Italiaanse 
sopraan Alessandra Benedetti. In dit concert, waarbij 
liederen, opera en operette aria’s worden vertolkt, 
brengen zij de muzikale warmte van Italië mee.
Locatie: theater Posa, Kempenaar 01-10, Lelystad
Toegang: n.n.b.
Aanvangstijd: 14.30 uur

Maandagavond 26 oktober 2015
Lezing over de componist Haydn
In samenwerking met De Volksuniversiteit Lelystad 
geeft Guido Meisner een lezing over de componist 
Haydn. Nadere informatie m.b.t. toegangsprijs volgt.
Zie ook de brochure van de Volksuniversiteit Lelystad 
of www.vulelystad.nl
Locatie: de Rode zaal in de Hoven, het Ravelijn 181, 
Lelystad
Aanvang: 19.30 uur

Zondag 29 november 2015
Vriendenconcert Amare Consort
Dit huisconcert, speciaal voor vrienden en donateurs 
van Amare Consort zal worden opgeluisterd door 
pianomuziek en zang. Bariton Hans Stobbe zal liederen 
ten gehore brengen van Fauré en tevens nog enkele 
duetten zingen met zijn vrouw, sopraan Caroline Brons. 
Achter de vleugel:  Guido en Stans Meisner.
Locatie: fam Sparreboom, Weerribben 103, Lelystad
De toegang is gratis voor vrienden en donateurs, dus 
als u dit concert bij wilt wonen, geef u dan tijdig op als 
vriend/donateur van onze stichting! 
Aanvang: 14.30 uur

Donderdag 17 december 2015
Het jaarlijkse Kerstconcert in de Hoven
M.m.v. onder anderen Peter en Geraldine Ligtermoet, 
Lucia Cornelje, Stans en Guido Meisner
Toegang: gratis
Overige informatie volgt in de najaarsflyer

Extra activiteiten

Een zondag in november 2015
Galerie Bloemrijk Vertrouwen - Aldtsjerk
Door contacten met de familie Toth, ouders van pianiste 
Valentina Toth, zijn wij in de unieke gelegenheid 
gesteld om in hun Kunst-Concertzaal (Galerie Bloemrijk 
Vertrouwen) een kleinschalige activiteit te organiseren. 
Het uitgangspunt is hierbij de CD geweest die door 
Guido Meisner is opgenomen ten behoeve van onze 
vleugel in theater Posa. 
De datum is nog niet definitief maar het wordt zondag 

Beste muziekliefhebber,

Het seizoen zit er weer op en we kunnen zeggen dat het wederom succesvol is geweest. We zijn nu zover dat we 
het programma aan kunnen kondigen voor het nieuwe seizoen, een afwisselend programma waar vast en zeker 
iets voor u bij zit. Om u niet in spanning te laten volgt hieronder een opsomming van wat u mag verwachten. 

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 (nog niet alle details zijn bekend maar deze worden 
aangekondigd in de najaarsflyer welke in de zomer zal worden verstuurd).



8, 15 of 22 november. Het wordt een mengeling 
van pianomuziek, dwarsfluit en viool en gedichten 
voorgedragen door onze eigen ‘Dijkdichters’. Naar wij 
hopen, echter dit is nog even onder voorbehoud, zal er 
een delegatie zijn van dansers van de Junior Company 
zoals u waarschijnlijk weet, een onderdeel van het 
Nationaal Ballet.
Mensen die deze middag mee willen maken vragen wij 
om het tijdig te laten weten, dit in verband met de 
beperkte ruimte.
Locatie: GBV Kunst-Concertzaal Galerie Bloemrijk 
Vertrouwen, Aldtsjerk (vlak naast Leeuwarden)
Verdere informatie volgt in de najaarsflyer.

Luistercursus muziekgeschiedenis
Vier avonden: 21 en 28 januari, 4 en 11 februari 
2016
In de wintermaanden zal er, in samenwerking met 
de Volksuniversiteit Lelystad, een lezing plaatsvinden 
over de belangrijkste stijlen uit de Europese 
muziekgeschiedenis.
Per les wordt er a.h.w. een eeuw teruggegaan in de 
geschiedenis, te beginnen rondom de crisisperiode 
ca. 1915, om te eindigen met de Middeleeuwse 
muziek én de Renaissance periode. U kunt in deze 
ontdekkingstocht naar veel mooie muziek luisteren en 
per periode worden ook de diverse dwarsverbanden 
met andere culturele en maatschappelijke aspecten uit 
die betreffende tijd besproken. Voor deze luistercursus 
is geen speciale muziekkennis nodig, alleen maar 
belangstelling voor klassieke muziek.
De cursus wordt gegeven door Guido Meisner en 
spreidt zich uit over vier donderdagavonden (zie ook 
de website van de Volksuniversiteit en de najaarsflyer).
Na afloop is er een samenvatting beschikbaar                    
(€ 4,-) en een cd met pianowerken van de besproken 
componisten (€ 5,-)
Locatie: de Rode zaal van ‘De Hoven’, het Ravelijn 181, 
Lelystad.
Aanvang: 19.30 – 21.45 uur, met een kleine pauze
Cursusgeld: wordt nader bekend gemaakt.

Over deze nieuwe acitiviteiten wordt u uitgebreid 
ingelicht in onze najaarsflyer die in de zomer aan u 
zal worden verstuurd. U kunt de bovengenoemde data 
natuurlijk al in uw agenda zetten.

“Terugblik” op recente activiteiten:

Huisconcert Wakana Shimizu 
Op zondag 15 februari speelde de Japanse pianiste 
Wakana Shimizu de sterren van de hemel. 
Het programma omvatte in grote lijnen haar master 
examenprogramma met o.a. prachtige vertolkingen 
van Bach, Schubert, Chopin en Liszt. 
Met haar fijne en krachtige spel wist zij een overvolle 
huiskamer wederom te boeien. Wakana gaat op vrijdag 
19 juni op voor haar master examen op het Amsterdams 
conservatorium, Bernard Haitink zaal, Oosterdokskade 
151, Amsterdam. Tijd 15.00 – 17.00 uur.
Het zou leuk zijn, en uiteraard een stimulans voor 

haar, als u in de 
gelegenheid bent om 
te komen luisteren.
De toegang is gratis. 
Het zou leuk zijn 
om daar bvb met 
een aantal mensen, 
gezamenlijk, naar 
toe te gaan.Als u 
dat wat lijkt, neem 
dan even contact op 
met Guido Meisner 
(0320-243389).

Wakana Shimizu

Wij zijn er van overtuigd dat zij een gouden muzikale 
toekomst voor zich heeft. 

Familieconcert in de Hanzeborg
Op zondagmiddag 15 maart was er weer het jaarlijks 
terugkerend familieconcert in de Hanzeborg. Er werden 
voor een volle zaal met bewoners en belangstellenden 
van buitenaf, muzikale optredens verzorgd door 
Dorrie Hamerslag, Lucia Cornelje, Guido Meisner, 
Stans Meisner en leerlingen van Scholengemeenschap 
Lelystad. Het bleek naar verwachting een succes zodat 
dit concert ook voor het volgend jaar weer op het 
programma zal staan.

Huisconcert Nadja Filippova 
Op zondagmiddag 29 maart speelde de Russische 
pianiste Nadja Filippova haar master examen 
programma in de bomvolle huiskamer van de familie 
Sparreboom.
Het was een prachtig en gevarieerd programma met 
composities van Mozart, Brahms, Debussy en Prokofiev.

Nadja na afloop van het concert in een gezellig 
onderonsje met gastheer Cyprian smits (rechts)

Ook Nadja gaat op voor haar master examen en wel op 
donderdag 18 juni op het Amsterdams conservatorium , 
Bernard Haitink zaal, Oosterdokskade 151, Amsterdam. 
Tijd 14.00 – 16.00 uur.
U kunt dit examen gratis bijwonen en het zou voor 
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Nadja zeker een stimulans zijn wanneer u daar bij kunt 
zijn.
Zij speelt werken van Mozart, Brahms, Debussy en 
Prokofiev, dezelfde die zij tijdens het huisconcert 
speelde.
Het zou leuk zijn om met een aantal mensen naar haar 
examen toe te gaan. Als u dat wat lijkt, neem dan even 
contact op met Guido Meisner (0320-243389).
Wij wensen Nadja een glansrijke toekomst en zijn er 
van overtuigd dat zij het ver zal brengen.

Tot slot:

Theeconcert in de Hanzeborg 
Op zondag 12 april verzorgde Guido Meisner een 
theeconcert in de Koningsbergenzaal van de Hanzeborg 
waarbij een gevarieerd programma van pianomuziek 
werd gespeeld en de ‘Dijkdichters’ eveneens acte de 
présence gaven. Guido speelde onder meer composities 
van Byrd, Purcell, Beethoven, Schumann, Grieg, 
Rubinstein, Lehar en enkele andere componisten, en 
vertelde bij sommige stukken iets over de componist 
en de betreffende periode.
De zaal was aardig gevuld en zeker door de bijdrage 
van de ‘Dijkdichters’ die enkele korte gedichten 
voordroegen, was het een aangename middag.

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

Graag doen wij hierbij nog een oproep aan de vrienden die 
nog niet gedoneerd hebben.
Uiteraard danken wij iedereen die ons tot nu toe geholpen 
heeft, in welke vorm dan ook.
Omdat uw donatie voor ons van wezenlijk belang is om onze 
activiteiten voort te kunnen zetten doen wij aan iedereen de 
oproep:
Word vooral vriend!

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.
 
Wanneer u zich aanmeldt voor een (huiskamer) concert wordt 
u vriendelijk verzocht om het betreffende toegangsbedrag 
binnen twee dagen over te maken. Daarna is de aanmelding 
definitief en wordt er geen restitutie gegeven (mits een 
moverende reden). Dit heeft er alles mee te maken dat wij 
als stichting zekere risico’s lopen (kosten) en op dit moment 
geen subsidie ontvangen. Wij vragen daarom uw begrip voor 
deze maatregel.
 
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

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!

Deze nieuwsbrief werd mede mogelijk gemaakt door:
• TG Grafische Diensten, Nijmegen
Verder dank aan onze sponsoren:
• Bloembinderij De Korenschoof, Snijdersstraat 6, Lelystad
• Hans’ Kleermakerij, Kempenaar 1631, Lelystad. 

aanpassing/reparatie kleding en textiel 
0320-234132 / 06-30470885 
www.hanskleermakerij.nl


