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Actueel
Dinsdag 9 mei 2017: Philip Westbroek, de vertaler van Wagners geschriften in het
Nederlands, over ‘Das rein Menschliche’: wat bedoelt Wagner daar mee, hoe vind je dat
terug in zijn opera’s en wat zegt het ons tegenwoordig nog?
Voorafgaand aan de lezing van Philip Westbroek vindt een korte ingelaste Algemene
Ledenvergadering plaats waarin de statuten van de Richard Wagner Stichting (RWS in
oprichting) ter vaststelling aan de leden van het Wagnergenootschap worden voorgelegd.
De concept-statuten van de RWS zullen eind april op de website van het
Wagnergenootschap worden gepubliceerd onder een nieuwe rubriek ‘Wagnerstichting’.
Tijdpad:
19.30 – 20.00 uur: ALV ter vaststelling van de statuten van de RWS.
20.00 – 21.45 uur: lezing Philip Westbroek (inclusief een pauze).
Deze bijeenkomst vindt plaats in het Goethe Institut, Herengracht 435, Amsterdam C.
U wordt verzocht uw komst tevoren te melden bij de secretaris, Jan de Kater.
Dit kan per e-mail (jandekater@wagnergenootschap.nl) of telefonisch (06 30795111).
Deze aanmeldingsprocedure is op verzoek van het Goethe Institut.

Busreis naar Das Rheingold
Boek nu de busreis naar Das Rheingold op zondag 25 juni 2017 in het Opernhaus
Düsseldorf
Na de succesvolle reizen naar Wuppertal, Antwerpen en Essen
zullen we in het begin van de zomer op zondag 25 juni een
gezamenlijk bezoek brengen aan Das Rheingold, geproduceerd door
de Deutsche Oper am Rhein in Dusseldorf. Het betreft het eerste
deel van een geheel nieuwe productie van Der Ring des Nibelungen
in de enscenering van Dietrich W. Hilsdorf.
Axel Kober heeft de muzikale leiding.
Als u nu meegaat naar Das Rheingold, krijgt u desgewenst voorrang
bij de boekingen voor de volgende Ring-opera’s.
De voorstelling van Das Rheingold begint om 18.30 uur en eindigt
om ca. 20.45 uur. Vertrek Amsterdam, Europaboulevard,
parkeerterrein bij het Shellstation, (za. en zo. gratis), 13.00 uur.
Utrecht, Jaarbeursplein 24, bij het NH Hotel, 13.30 uur. Arnhem,
Carpoolplaats Mercure Hotel, 14.30 uur.
•
•
•

Simon Neal vertolkt Wotan

Leden van het Wagnergenootschap hebben de mogelijkheid van
voorintekening en betalen een gereduceerde prijs voor de busreis,
een goede parterreplaats en het programmaboekje.
Als u bestelt en betaalt voor 1 mei dan is de voorintekenprijs € 90,--.
Bij boeking en betaling na 1 mei geldt de basisprijs van € 100,--.

1

•
•

Per 1 mei wordt de deelname ook opengesteld voor niet-leden en
wordt de reis aangekondigd in de nieuwsbrief van de Vrienden van DNO.
De definitieve toewijzing van de kaarten geschiedt naar volgorde van de
betalingsontvangst.

Bij boeking tot en met 1 mei:
Stuur uw opgave van het aantal gewenste plaatsen, maximaal 2 per lid, en de precieze
namen van alle deelnemers en uw postadres naar jandekater@wagnergenootschap.nl of
stuur een brief naar Jan de Kater, secretaris WGN, Harmoniehof 25 huis, 1071 TC
Amsterdam. Maak tevens het totaalbedrag over naar: NL61 ABNA 0590 053566 t.n.v.
Wagnergenootschap Nederland. U ontvangt dan z.s.m. een boekingsbevestiging. In geval
van overboeking wordt het betaalde per ommegaande teruggestort.
Bij boeking na 1 mei:
Stuur uw opgave van het aantal gewenste plaatsen, maximaal 2 per lid, en de precieze
namen van alle deelnemers en uw postadres naar jandekater@wagnergenootschap.nl of
stuur een brief naar Jan de Kater, secretaris WGN, Harmoniehof 25 huis, 1071 TC
Amsterdam.
U ontvangt zo snel mogelijk bij honorering van uw aanvraag een bevestiging met het verzoek
tot betaling. Als u binnen 3 weken niet betaalt vervalt de bevestiging en de reservering.
Bedenk dat na 1 mei a.s. de Rheingold-boekingen van leden en niet-leden door elkaar
binnen komen. Daarom raden wij u met klem aan zo spoedig mogelijk, liefst dus voor 1 mei,
te boeken én te betalen. Als de reis volgeboekt is ontvangt u daarvan bericht en wordt u
automatisch op de wachtlijst geplaatst. Bij annulering uwerzijds vindt geen restitutie plaats,
tenzij als de plaats alsnog verkocht kan worden.
Voorrangsregeling t.a.v. de volgende delen van de nieuwe Düsseldorf-Ring:
Na deze Rheingold in juni 2017 volgen verspreid over 2018 de eerste uitvoeringen van de
nieuwe Walküre, Siegfried en Götterdämmerung. Wij plannen als WGN daar eveneens een
busreis naar toe. Als u belangstelling heeft om daar ook aan deel te nemen, vermeld dat dan
nu bij uw aanmelding voor deze Rheingold bij secretaris Jan de Kater. Zodra die reizen in
2018 worden opengesteld krijgt u de gelegenheid, voorafgaand aan de algemene
boekingsperiode, om zich voor die voorstellingen in te schrijven. U geeft nu uw belangstelling
aan, maar beslist t.z.t. of u er definitief wel of niet gebruik van maakt. Voor meer informatie
over deze Ring ga naar:
http://www.operamrhein.de/de_DE/repertoire/das-rheingold.1088021

Kalender
Nu ons blad Wagner Kroniek voortaan viermaal per jaar gaat verschijnen zal bepaalde
actuele informatie tussentijds via deze Mededelingen en op de website van het genootschap
worden gepubliceerd. Hiertoe is aan de website het tabblad Kalender toegevoegd. Daar treft
u de uitgebreide versie van het overzicht van komende Wagner voorstellingen. In de Wagner
Kroniek blijft deze rubriek uiteraard gehandhaafd, maar beperkt tot 2 pagina’s. Ga naar:
http://www.wagnergenootschap.nl/kalender/220-wagnerkalender-nr-1-24-februari-2017/file

Archiefstukken oprichting WGN 1961
Het genootschap werd op 2 juni 1961 opgericht. Bij die gelegenheid werd dit feit onder de
aandacht gebracht van De Nederlandsche Opera, de Bayreuther Festspiele en een aantal
coryfeeën uit de operawereld. In een document dat op de website is gepubliceerd staan de
reacties die het bestuur van de nieuw opgerichte WGN mocht ontvangen. Ga naar:
http://www.wagnergenootschap.nl/artikelen/224-oprichting-wagnergenootschap-nederland1961-archiefstukken/file
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Facebook en Contact
Ons genootschap beschikt 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.
Vragen en opmerkingen over de website [ www.wagnergenootschap.nl ] en deze
‘Mededelingen’ naar de redacteur: peterfranken@wagnergenootschap.nl
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