Tussentijdse nieuwsbrief
Beste muziekliefhebber,
Hierbij een tussentijdse nieuwsbrief. Het naseizoen is
dermate druk geweest dat we even voor deze oplossing
hebben gekozen. Zo bent u in ieder geval weer even op de
hoogte van onze muzikale activiteiten.
De 10e editie van onze nieuwsbrief zal begin januari
gereed zijn.

Donderdag 17 december 2015
Het jaarlijkse Kerstconcert in de Hoven, het Ravelijn 181,
Lelystad. M.m.v. onder anderen Peter en Geraldine
Ligtermoet, Lucia Cornelje, Stans en Guido Meisner.
Aanvang: 15.30 uur
Toegang is als altijd gratis!

En voor 2016….
“Terugblik” op recente activiteiten:
Atelier route in theater Posa
In het weekend van 3 oktober leverde Amare Consort een
muzikale bijdrage. Diverse pianoleerlingen traden op
waarbij ook veel ouders aanwezig waren. Guido Meisner
hield een interessante lezing over de samenhang tussen
muziek en kunst. De aanwezige beeldend kunstenaars die
in Posa hun werk exposeerden reageerden positief en
hadden duidelijk waardering voor de muzikale bijdrage in
dit weekend.
Concert Ezdra Alunni en Allessandra Benetti
Op 25 oktober gaven deze Italiaanse sopraan en pianist
een prachtig concert in theater Posa. Jammer dat de zaal,
ondanks de uitgebreide aandacht in de media, niet geheel
gevuld was maar ondanks dat was het een zeer geslaagde
middag.
Lezing over de componist Haydn
Deze lezing werd op 26 oktober gehouden door Guido
Meisner in de ‘rode zaal’ van de Hoven en was een
voorbode op de Haydn-weken die in Lelystad begin
november werden georganiseerd. Er was ruimschoots
belangstelling en de aanwezigen bleken volop te hebben
genoten, zowel van de voordracht als van de live
pianomuziek .

“Wat er dit jaar nog te verwachten staat”
Zondag 22 november 2015
GBV Kunst-Concertzaal Galerie Bloemrijk Vertrouwen –
Aldtsjerk (Frl.) Door contacten met de ouders van pianiste
Valentina Toth, zijn wij in de unieke gelegenheid gesteld
om in hun Kunst-Concertzaal een muzikale activiteit te
organiseren. Het uitgangspunt is hierbij de CD geweest die
door Guido Meisner is opgenomen op de vleugel die in
theater Posa staat.
Zie verdere informatie op www.gbv-artgallery.nl
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
Aanvang: 14.30 uur
Dit concert is reeds uitverkocht

Luistercursus “een andere muziekgeschiedenis”
Vier avonden: 21 en 28 januari, 4 en 11 februari 2016
Deze cursus gaat door!
in samenwerking met de Volksuniversiteit Lelystad, zal er
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. Er 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). 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: € 66,-

Verdere plannen
Huisconcerten met leerlingen Amsterdams
Conservatorium van Willem Brons.
Familieconcert in de Hanzeborg op zondag 3 april
Muziekmiddag i.s.m. Welzijn/Lelystad, Plein 201,
Lelystad. Met de Dijkdichters en romantische
pianomuziek. Datum: zondag 7 april

U wordt nader ingelicht in onze
10e nieuwsbrief die begin januari zal
worden rondgestuurd.
Tot slot:
Wij hopen u te mogen verwelkomen op een 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.

