MEDEDELINGEN VAN
HET WAGNERGENOOTSCHAP
NEDERLAND
Nr. 28 26 mei 2016
Actueel
Maandag 6 juni 2016: 19:30 uur in Splendor:
JUBILEUMPROGRAMMA TER GELEGENHEID VAN HET 55-JARIG BESTAAN VAN HET
WAGNERGENOOTSCHAP:
Stipendiatenconcert 2016 & Jubileumprogramma met Frank van Aken en Eva-Maria
Westbroek
19:30 – 20:30 uur: Korte jubileumspeech ‘55 Jaar WGN’ door de voorzitter en
Presentatie & Concert van onze stipendiaten 2016: Florieke Beelen, Mezzosopraan Jannelieke Schmidt, Sopraan - Kent Moussault, Componist/Dirigent.
Het – voorlopige – vocale programma omvat werken van Wagner (uit Die Walküre),
Liszt (Die Loreley), R. Strauss (uit Der Rosenkavalier) en Massenet (uit Werther en
Hérodiade).
Kent Moussault zal het compositieproces van zijn op het Porazzi-thema gebaseerde
compositie Il Cigno di Palermo toelichten, daarbij muzikaal ondersteund door Camiel
Boomsma.
Feestelijke Pauze
20:50-22:00 uur: In gesprek met tenor Frank van Aken
en sopraan Eva-Maria Westbroek.
Het moge duidelijk zijn dat wij zeer vereerd zijn deze
eminente zangers, die momenteel het meest beroemde
vocale echtpaar vormen en alle grote operatonelen in de
wereld bespelen, bij ons te mogen ontvangen. Conform de
‘In gesprek met ….’-formule van eerder dit voorjaar, zal
voorzitter Leo Cornelissen in samenspel met de zaal met
hen een gesprek voeren. Daarbij zal opnieuw uitvoerig
gebruik worden gemaakt van bijzonder geluid- en
beeldmateriaal en worden alle aanwezigen in de
gelegenheid gesteld aan het gesprek deel te nemen.
Voor deze jubileumavond gelden een paar aparte spelregels:
* Zoals gebruikelijk bij muziekavonden vragen we een bijdrage van 5 Euro bij binnenkomst;
in een ruimere bijdrage bent u beslist geheel vrij, maar het zou wel zeer welkom zijn.
* Omdat de Splendorzaal max. 100 zitplaatsen mag bieden en we een grote toeloop
verwachten, dient u zich onder vermelding van uw naam en aantal personen (max. 2)
tevoren uitsluitend per mail of schriftelijk op te geven bij bestuurslid
Jackvandongen@wagnergenootschap.nl Alle reserveringsaanvragen worden beantwoord:
hetzij ter bevestiging, hetzij met een afmelding indien de zaal reeds is volgeboekt. Wij raden
u dringend aan om niet op de bonnefooi te komen omdat vol, vol is en u echt niet kan en
mag worden toegelaten.
* We verzoeken degenen waarvan de reservering wel is bevestigd, die avond zeer tijdig,
minstens 20 minuten tevoren, dus voor 19:10 uur, te arriveren en de (kopie-)bevestiging mee
te nemen.
Op dit moment zijn er geen vrije plaatsen meer beschikbaar. U kunt zich wel op een
reservelijst laten plaatsen.

Facebook
Ons genootschap beschikt sinds kort over een eigen Facebook pagina. Deze is te bereiken
via www.facebook.com/wagnergenootschap/ en door het Facebook icoon op de homepage
van de website aan te klikken.
Door te schrijven op de tijdlijn van de pagina kunnen de leden reageren op de inhoud van de
geplaatste berichten maar eveneens met elkaar in discussie gaan.

Goedkope kaarten voor Bayreuth
Bericht van Pieter de Vreede.
De kans is groot dat ik geen gebruik kan maken van de kaarten die ik heb voor Bayreuth
2016. Ik kan die kaarten natuurlijk op marktplaats zetten, maar ik zou het fijn vinden als
jonge mensen (<30 jr) en wat minder draagkrachtig deze kaarten van mij zouden overnemen
Het betreft:
Das Rheingold dinsdag 26 juli
Die Walküre woensdag 27 juli
Siegfried vrijdag 29 juli
Götterdämmering zo. 31 juli allemaal Galerie Links, Rij 1, plaats 15 en 16
Parsifal dinsdag 2 aug.
Galerie Links Rij 1, plaats 2 en 3
Dus 2x5=10 voorstellingen (Ring I en Parsifal II) tegen kostprijs over te nemen:
€526+€24= € 550,00.
Reacties naar pwdevreede@gmail.com

Contact
Vragen en opmerkingen over de website en deze ‘Mededelingen’ naar de redacteur:
peterfranken@wagnergenootschap.nl

