MEDEDELINGEN VAN
HET WAGNERGENOOTSCHAP
NEDERLAND
Nr. 24 1 januari 2016
Actueel
IKON
In de reeks ‘De pelgrim’ zond IKON op 20 december de aflevering getiteld ‘Weg van
Wagner’ uit. Hierin worden onze drie stipendiaten van jaargang 2015 en voorzitter Leo
Cornelissen gevolgd gedurende hun verblijf in Bayreuth. Het programma is terug te
zien door navolgende link aan te klikken:
http://www.npo.nl/de-pelgrim/20-12-2015/VPWON_1244944
Kaartverkoop Bayreuther Festspiele
Net als afgelopen jaar zal zo’n 50% van de kaarten rechtstreeks per
internet worden verkocht. Deze verkoop begint op 31 januari 2016.
Vanaf 14.00 uur kunnen kaarten worden besteld.

Activiteiten
Woensdag 13 januari 2016, 19:30 uur in Splendor:
Mevr. Sabine Lichtenstein over de componist Engelbert
Humperdinck en zijn opera Hänsel und Gretel.

Sabine Lichtenstein

Operareis naar Essen
Boek nu onze busreis naar Der fliegende Holländer in het Aalto-theater in Essen op
zondag 13 maart 2016 19.00 uur
Orkest:
Regie:
Daland:
Senta:
Holländer:
Mary:
Erik:
Steuermann:

Essener Philharmoniker o.l.v. dirigent Ed Spanjaard
Barrie Kosky
Tijl Faveyts
Magdalena Anna Hofmann
Almas Svilpa
Marie-Helen Joël
Jeffrey Dowd
Rainer Maria Röhr

De voorstelling begint 19:00 uur en kent zoals gebruikelijk
geen pauze; einde om 21:15. Mede gezien het
avondkarakter van deze voorstelling is bij meerdere leden de
wens ontstaan om daaraan voorafgaand, in de namiddag,
een bezoek te brengen aan de Villa Hügel van de
voormalige Familie Krupp, aan de zuidkant van de stad
Essen. Behalve het interessante historische aspect, is
Villa Hügel
vermeldenswaard dat zowel exterieur als interieur van dit
landhuis veelvuldig worden gebruikt bij decorontwerpen van m.n. Ring-ensceneringen.
Deelname hieraan is echter niet verplicht.
Degenen die het wel willen bezoeken, krijgen een rondleiding o.l.v. een gids. Kosten voor
toegang en gids: € 9,00 p.p.. Dit betekent dat we rond de gebruikelijke tijden zullen
vertrekken, geen stop zullen houden in Hünxe, maar gebruik zullen maken van een dicht bij
de Villa Hügel gelegen uitspanning/ café-restaurant. Voordeel daarvan is dat een eventuele
maaltijd nu dichter op de normale etenstijd aansluit dan bij andere busreizen.

Ons bezoek aan deze voorstelling volgt in principe dezelfde formule als dit jaar:
 Busreis voor maximaal 48 personen. Vertrek vanuit:
Amsterdam (Europaboulevard: parkeerterrein voorbij Shellstation) 11:30 uur;
Utrecht
(Jaarbeursplein/Station)
12.00 uur;
Arnhem
(Mercure Postiljon Motel: carpoolplaats) 13.00 uur.
Overige tijden (uiteraard onder voorbehoud):
Villa Hügel 15:00–16:15 uur; restaurant 16:15–17:30 uur; aankomst bij Opera 17:45;
voorstelling 19:00 -21:15 uur; vertrek bus 21:45; terugreis zonder stop onderweg;
aankomst in Arnhem 23:30, in Utrecht 00:30, in Amsterdam 01:00 uur.
 Leden WGN hebben de mogelijkheid van voorintekening en een gereduceerde prijs
voor de busreis, de toegangsprijs van een goede plaats Parterre + programmaboekje.
Indien besteld en betaald vóór 15 januari 2016 geldt de voorintekenprijs:
€ 75,00 p.p. + eventueel bezoek Villa Hügel € 9,00 = € 84,00 p.p..
Bij boeking/betalingsontvangst na 15 januari geldt de basisprijs:
€ 85,00 p.p. + eventueel bezoek Villa Hügel € 10,00 = € 95,00 p.p..
Per 15 januari a.s. worden de eventuele nog vrije plaatsen ook opengesteld voor de
Vrienden van de Nationale Opera. Aankondiging volgt dan in hun Nieuwsbrief.
Definitieve boeking geschiedt naar volgorde van betalingsontvangst.
Voor boeking tot 15 januari a.s.:
stuur uw opgave van het aantal gewenste plaatsen (max. 2 per lid) met alle
deelnemersnamen + opstapplaats + vermelding wel/geen bezoek aan Villa Hügel
naar: jackvandongen@wagnergenootschap.nl ,
of per brief naar: J. van Dongen, Secretaris WGN, De Helling 79, 1502GE Zaandam.
Maak tevens het totaalbedrag over naar: NL61 ABNA 0590 0535 66 t.n.v.
Wagnergenootschap Nederland, Amsterdam.
Vervolgprocedure:
U ontvangt z.s.m. de bevestiging van uw boeking.
In geval van overinschrijving wordt het betaalde omgaand aan u teruggestort.
Voor boeking na 15 januari a.s.:
stuur uw opgave van het aantal gewenste plaatsen (max. 2 per lid) met alle
deelnemersnamen + opstapplaats + vermelding wel/geen bezoek aan Villa Hügel
naar: jackvandongen@wagnergenootschap.nl ,
of per brief naar: J. van Dongen, Secretaris WGN, De Helling 79, 1502GE Zaandam
Vervolgprocedure:
U ontvangt z.s.m. bij honorering van uw aanvraag een bevestiging met verzoek tot
betaling. Die dient binnen 3 weken te zijn voldaan, waarna de reservering vervalt. Bedenk
dat na 15 januari de boekingen van leden WGN en Vrienden DNO door elkaar binnenkomen.
De ervaring heeft ook dit najaar weer duidelijk bewezen dat er veel belangstelling is voor
onze busreizen naar Wagner opera’s en dat die snel worden volgeboekt! Daarom raden wij u
met klem aan zo spoedig mogelijk, zeker vóór 15 januari a.s., maar zekerheidshalve al
de komende weken, te boeken en te betalen.
Indien de reis is volgeboekt ontvangt u daarvan bericht en wordt u automatisch op de
wachtlijst geplaatst. Bij annulering uwerzijds vindt geen restitutie plaats, behalve als de
plaats alsnog verkocht kan worden. Indien u geïnteresseerd bent, reageer dus snel.
In samenhang met dit Holländerbezoek en ter mogelijke voorbereiding daarop zal ruim een
week daarvoor, op dinsdag 1 maart 2016, Menno Dekker om 19:30 uur in Splendor een
introductie en muzikale analyse verzorgen.

Prenten
Jan Burger heeft een vijftal prenten van de Ring-uitvoering van DNO uit 1996. Deze posters
werden toen als set verkocht. Jan heeft ze nog ingepakt zitten en wil er van af. Gratis op te
halen na afspraak: Jan Burger burguijt@xs4all.nl

Paul Korenhof
Hieronder een lijstje met boeken en dvd's die 'weg kunnen', of beter: weg 'moeten' wegens
plaatsgebrek. Wie interesse heeft, kan mij mailen: pajk@xs4all.nl
BOEKEN
Dietrich Fischer-Dieskau: Wagner und Nietzsche - Der Mystagoge und sein Abtrünniger.
Stuttgart 1974. 312 pag. geb. z.g.a.n. - € 8,-Hans Gal: Drei Meister - Drei Welten: Brahms, Wagner, Verdi. Frankfurt 1975.
Drie boeken in één band. z.g.a.n. - €10,-Franz Rühlmann: Richard Wagners theatralische Sendung, Ein Beitrag zur Geschichte und
zur Systematik der Opernregie. Braunschweig 1935
Nieuw (maar 80 jaar oud!) - 220 pag., geïllustreerd - € 20,-Veit Veltzke: Der Mythos des Erlösers. Richard Wagners Traumwelten und die deutsche
Gesellschaft 1871 - 1918. ARNOLDSCHE Art Publishers, Stuttgart 2002
Nieuw, 224 pag., rijkelijk geïllustreerd - €10,-Cosima Wagner und Houston S. Chamberlain in Briefwechsel, herausgegeben von Paul
Pretzsch. Leipzig 1934.
Band verkleurd, lichte vochtvlekken. 714 pag. geïllustreerd - € 8,-Peter Wapnewski: Richard Wagner: Die Szene und ihr Meister. (Zweite, erweiterte Ausgabe,
München 1983)
Nieuw, 182 pag., paperback met dubbele kaft - € 6,-DVD's
Wagner: Der Ring des Nibelungen, Barenboim, Kupfer - Bayreuth 1991-1992
Cassette met 7 dvd's - nieuw - € 20,-CD's
Wagner: Der Ring des Nibelungen, Furtwängler, Milaan 1950 (Flagstad, Frantz)
Cassette met 12 cd's in 3 doosjes - € 6,-Wagner: Der Ring des Nibelungen, Furtwängler, Rome 1953 (Mödl, Frantz)
Cassette met 13 cd's in 4 doosjes met 4 boekjes - € 8,-Wagner: Tristan und Isolde, Furtwängler, Berlijn 1949 (Schlüter, Suthaus, Frick)
Bekorte 'Konzertfassung' op 2 cd's - € 2,-(persoonlijke noot: de monoloog van Marke - Gottlob Frick - in deze uitvoering behoort tot het
beste wat ik op het gebied van Wagner-zang en vooral van Wagner-tekstbehandeling
gehoord heb. Deze uitvoering werd daardoor ook, inmiddels al weer vele jaren geleden, de
directe inspiratie voor mijn lezing over "Tristan und Isolde" voor het Wagner Genootschap.)
OVERIGE TITELS:
Arie Peddemors & Leo Samama: Mozart and the Netherlands. Walburg Pers, 2003
Nieuw, 318 pag., geïllustreerd & notenvoorb. - € 10,-Eduard Reeser: Een eeuw Nederlandse muziek. Amsterdam 1950
Licht beschadigd, rug gescheurd, 314 pag. geïllustreerd & notenvoorb. - € 8.-OVERIGE DVD's:
Mozart: La clemenza di Tito. Cambreling, U&K Herrmann. Parijs 2005
Nieuw, cassette met twee dvd's. - € 5,--

Hopelijk vinden zij een goed tehuis . . .
Een bod op meerdere titels tegelijk is natuurlijk altijd mogelijk. Dat scheelt bovendien in de
verzendkosten (voor rekening koper).

Wagner in Bayreuth
De ensceneringen van Wieland Wagner
door Ferd Willigers
Dit boek getuigt van de speciale interesse die
de auteur heeft voor de ensceneringen van
Wieland Wagner voor de Bayreuther
Festspiele. In de jaren vijftig en zestig van de
vorige eeuw baarden deze veel opzien door
de abstrahering van tijd en plaats van de
opera’s van Richard Wagner. De sterke
versobering van het toneelbeeld die Wieland
doorvoerde bewerkstelligde dat scènes en de
daarin handelende personen raak getroffen
werden. De vele illustraties – naast foto’s,
tekeningen van de auteur, waaronder 25 in
kleur – getuigen hiervan. De auteur beschrijft
tevens een passende indeling voor de
ensceneringen en trekt in het laatste
hoofdstuk lijnen naar de huidige tijd. Wieland
Wagner stond aan het begin van de
ontwikkeling van het zgn. regietheater. Hierin
zijn de visie en creativiteit van de regisseur
bepalend voor de wijze waarop opera’s op het
toneel worden gebracht.
Omvang: 67 pagina’s, 23 illustraties in
zwart/wit, 25 in kleur.
Prijs: 31,50 euro
Evt. portokosten: 7,50
Bestellen: u bestelt het boek door € 31,50 over te maken op rekeningnummer IBAN
NL06INGB0001735436, (BIC INGBNL2A), t.n.v. FJM Willigers, o.v.v. Boek Wieland Wagner.
Het boek zal u dan op een van de komende avonden van het Wagnergenootschap
Nederland overhandigd worden. U kunt ook voor ontvangst per post kiezen, door tevens de
portokosten te voldoen. Kiest u hiervoor mail dan ook uw adres naar
willigersferd@gmail.com.

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

