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Beste muziekliefhebber, 

 

Ondanks het feit dat we in een moeilijke periode verkeren vanwege de Covid-19 crisis willen 

we u laten weten dat we niet stilzitten. 

Allereerst dank aan de vrienden die gedoneerd hebben!  

 

Zoals u zult begrijpen hebben we die steun van alle vrienden nodig om verder te kunnen 

gaan. Daarom doen wij hier een vriendelijk doch dringend verzoek aan hen die ons nog niet 

een bijdrage hebben kunnen leveren, om dit alsnog te doen, zo mogelijk dit jaar nog 

(minimaal € 15,-), voorop gesteld dat u ons wilt blijven steunen. 

 

Waar zijn we momenteel mee bezig; 

 

Project alternatief Kerstconcert/online 

Dit project is vrijwel afgerond; muziek voor accordeon/piano, zang/piano, piano a quatre 

mains en piano solo. Medewerkenden zijn; Piet Verzijde, Caroline Brons, Stans en Guido 

Meisner en Freek Warger (technische ondersteuning). Dit project zal eerst aan de 

verpleeghuizen worden aangeboden. 

 

Wellicht leuk om te weten dat Guido Meisner in plaats van het jaarlijks Kerstconcert dit keer, 

vanwege de Corona crisis, op speciaal verzoek van Coloriet De Hoven enkele malen voor 

kleine groepen bewoners heeft gespeeld. 

 

Project Ludwig van Beethoven 

Dit project zal, wanneer deel 1 klaar is, als eerste aan onze vrienden worden aangeboden via 

internet middels een toegangscode. Het project omvat een lecture recital, waarbij naast de 

door Guido Meisner uitgevoerde werken korte toelichtingen worden gegeven over de 

maatschappij en het culturele leven in de tijd van Beethoven. Het beeldmateriaal is daarbij 

verzorgd door Cyprian Smits. 

 

Het 10-jarig bestaan van Amare Consort  

We zijn bezig om de concerten voor volgend jaar te plannen waarbij het meest concrete is 

het concert door Willem Brons op zondag 7 maart 2021 zal zijn, dit in het kader van ons 10-

jarig bestaan. In 2010 legde Willem Brons voor ons de basis om onze concertreeks uit te 

bouwen tot wat wij nu bereikt hebben. Hij speelt o.a. Prelude Chorale en Fugue van Cesar 

Franck.  

Wij houden u op de hoogte over de verdere invulling en overige concerten. 

 

 

Fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar! 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Jaap Lindhout 
Secretaris Amare consort 
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