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       Nieuwsbulletin maart 2020 
 
Beste muziekliefhebber, 

 

We zijn weer druk doende met de voorbereidingen van de laatste drie muzikale activiteiten 

van dit voorjaar. 

Nog even voor u op een rijtje: 

 

 

Zondagmiddag 15 maart het Familieconcert in ‘de Hanzeborg’ 

 

Het jaarlijks terugkerend familieconcert voor zowel bewoners van ‘de Hanzeborg’ als publiek 

van buitenaf. Musici Stans en Guido Meisner, Lucia Cornelje, Dorry Hamerslag, Piet Verzijde 

en Peter Ligtermoet brengen een mooi in het gehoor  liggend programma. Na de pauze 

zullen tevens nog enkele leerlingen van de SGL enkele composities ten gehore brengen. 

  

Locatie: De Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201  Lelystad 

Aanvang: 14.30 uur. Zaal open vanaf 14.00 uur 

Toegangsprijs: bewoners ‘de Hanzeborg’ geheel gratis 

      Overige belangstellenden € 3, - 

 

Opgeven voor dit concert kunt u nog rechtstreeks doen bij ‘de Hanzeborg’ via 

telefoonnummer 0320-229111 

 

 

Zondagmiddag 5 april, huiskamerconcert met pianiste Ischico Velzel 

 

Ischico Velzel (1996) begon op vijfjarige leeftijd met pianospelen en werd op vijtienjarige 

leeftijd toegelaten tot de Sweelinck Academie voor jong talent van het conservatorium van 

Amsterdam bij Marcel Baudet. Haar bachelor rondde zij af bij Frank Peters en haar eerste 

master bij Albert Attenelle aan het Conservatori del Liceu te Barcelona waar zij zich in de 

Spaanse muziek heeft verdiept. Momenteel studeert Ischico aan The Royal Conservatoire of 

Scotland waar ze haar tweede Master of Music doet in piano performance. Tevens studeert 

zij bij de Litouwse Petras Geniusas met wie zij voornamelijk Russisch repertoire behandelt.  

 

  Ischico Velzel 

 

 

 

 



Zij heeft concerten gegeven in Muziekgebouw aan ’t IJ in amsterdam, Music Sacrum in 

Arnhem, Casa Battló in Barcelona, Sloane Square in Londen en Paleis het Loo in Apeldoorn 

en was tevens te horen op NPO Radio 1 en 5. Verder heeft zij van bekende pianisten 

masterclasses gehad waaronder ook de bekende Marietta Petkova. Verder heeft zij 

deelgenomen aan zomerfestivals in Nedrland waaronder het Orlando Festival.  

Naast solo artiest is Ischico ook actief kamermusicus en heeft intensieve pianoduo scholing 

gehad in de Pianoduo Academy van het Scholtes-Janssens pianoduo. 

 

Zij zal tijdens dit huisconcert een mooi programma ten gehore brengen met composities van 

Scarlatti, Mendelssohn, Debussy, Albéniz, Stanchinsky en Scriabin. 

 
 

Locatie: Hr. Arnout Stam, Harderwijkstraat 31 te Lelystad 

Aanvang: 14.30 uur, zaal open vanaf 14.00 uur 

Toegangsprijs: € 20,- inclusief een hapje en drankje 

Opgeven: via email, info@amare-consort.nl of telefonisch via 06-14328592 

 

Zoals altijd zijn de plaatsen bij een huisconcert beperkt, dus als u zich wilt opgeven, doe dat 

dan tijdig. 

 

 

Zondagmiddag 26 april, Theeconcert Guido Meisner m.m.v. de Dijkdichters in 

samenwerking met Welzijn Lelystad 

 

Een jaarlijks terugkerend concert waarbij pianist Guido Meisner mooie composities zal 

spelen. Ook ditmaal wordt dit concert omlijst met bijdragen van de Dijkdichters uit Lelystad. 

 

Locatie: De Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201, Lelystad 

Aanvang: 14.30 uur, zaal open vanaf 14.00 uur 

Toegangsprijs: € 3,-  

Opgeven: via email, info@amare-consort.nl of telefonisch via 06-14328592 

 

 

 
 

 

 
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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