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stichting ter bevordering van muzikale activiteiten te Lelystad 

 

              Nieuwsbulletin augustus 2020 
 
Beste muziekliefhebber, 

 

Door de heersende Coronacrisis blijft het lastig om onze muzikale activiteiten te brengen 

zoals u van ons gewend bent. De huisconcerten zijn vooralsnog vanwege de anderhalve 

meter maatregel in huiskamers erg lastig te realiseren maar ondanks dat hebben we toch 

enkele mogelijkheden gecreëerd om u dit najaar muzikaal te kunnen verrassen. 

 

Zondag 25 oktober - ‘huisconcert’ door pianist Illia Fialko  in theater Posa 

Illia Fialko studeert momenteel aan het Conservatorium van Amsterdam.  

 

Op het programma staan de volgende composities:• Ravel – Sonatina, • Beethoven - sonata 

No.6 in F-major,• Prokofiev - sonata No.7 in B-flat major en • Schumann - "Carnaval" op. 9 

 

Let op: Kaarten voor dit concert dienen besteld te worden bij Theater Posa (via de website 

www.theaterposa.nl of telefonisch via 06 21258615)  

Locatie: Theater Posa, Kempenaar 01-10  Lelystad 

Aanvang: 14.30 uur  Zaal open vanaf 14.00 uur 

Toegangsprijs: € 12,50       

Vrienden van Amare Consort € 10,- 

Vrienden en abonnementhouders theater Posa € 10,- 

Jongeren < 21 jaar  € 5,- 

 

De tijd van Ludwig von Beethoven - Lecture Recital door Guido Meisner 

Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen en opnamen voor dit recital waarbij naast 

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. 

Verzorging beeldmateriaal: Cyprian Smits. In november zal de video online beschikbaar zijn. 

 

Het project ‘pianomuziek + gedichten van de Lelystadse Dijkdichters is inmiddels 

afgerond en aangeboden aan Woonzorg Flevoland en Coloriet de Hoven en is vanaf nu ook 

te zien op onze Facebook pagina.  

Het jaarlijkse Kerstconcert: we bekijken momenteel hoe we daar invulling aan kunnen 

geven vanwege de Corona restricties. 

 

We hebben gelukkig weer ondersteuning gehad van de Gemeente Lelystad.  

Omdat wij in 2021 als stichting Amare Consort tien jaar bestaan zijn donaties zeer welkom 

want wij willen het 10-jarig bestaan zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan! 

 

Wilt u ons steunen en/of vriend worden stuur dan even een berichtje naar 

info@amare-consort.nl, alvast bedankt! 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Jaap Lindhout 
Secretaris Amare consort 
 

Correspondentieadres: J. Lindhout | Wolverlei 5 | 7873 CV  Odoorn 

tel. 06-14328592    e-mail: info@amare-consort.nl 
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