MEDEDELINGEN VAN
HET WAGNERGENOOTSCHAP
NEDERLAND
Nr. 38 30 mei 2017
Actueel
Twee nieuwe ereleden
De leden van het Wagnergenootschap Nederland hebben op hun Algemene
Ledenvergadering van 9 mei 2017 besloten het erelidmaatschap aan te bieden aan het
zangers-echtpaar Frank van Aken en Eva-Maria Westbroek. Beiden hebben dit in dank
aanvaard. De eminente sopraan Eva-Maria Westbroek en haar echtgenoot tenor Frank van
Aken zijn momenteel Nederlands meest prominente Wagner-vertolkers. Hun optredens
ondersteunen, zowel in Nederland, als internationaal, de waardering voor Wagners grote
muzikale rijkdom en daarmee tevens de doelstellingen van het Wagnergenootschap
Nederland. Michael Eisenblätter schreef ter gelegenheid van deze benoeming een kort
artikel waarin de carrière van onze twee nieuwe ereleden wordt belicht. Ga naar:
https://www.wagnergenootschap.nl/artikelen/237-echtpaar-van-aken-westbroek-benoemdtot-ereleden-door-michael-eisenbla-tter/file
Dinsdag 6 juni 2017: Slotavond Seizoen 2016/17: Presentatie Stipendiaten 2017 & ‘In
gesprek-programma’ met Charlotte Margiono.
Splendor, Nieuwe Uilenburgerstraat 116 Amsterdam-C.
Het zal een feestelijke avond zijn omdat we dan ook ons zeer drukke jaarseizoen afsluiten.
Onze stipendiaten zijn dit jaar de mezzo-sopranen Maari Ernits en Leonie van Rheden en
pianist-repetitor Evert-Jan de Groot. Tijdens het muzikale deel van de avond stellen zij zich
voor. Voor een eerdere introductie ga naar:
http://www.wagnergenootschap.nl/stipendiaten/kennismaking-met-recente-stipendiaten/232stipendiaten-2017/file
Programma:
19:30 – 20:45 uur: Stipendiaten-concert:
19:30 – 19:35 Opening Leo Cornelissen,voorzitter WGN
19:35 - 19:45 Zueignung – Befreit – Du meines Herzens Krönelein / Strauss Maari Ernits
19:45 – 19:55 Morgen – Sein wir wieder gut / Strauss Leonie van Rheden
19:55 – 20:15 Tannhäuser-ouverture / Liszt Evert-Jan de Groot
20:15 – 20:25 Lied der Waldtaube (Gurrelieder)/ Schönberg Leonie van Rheden
20:25 – 20:35 Einsam in trüben Tagen – Du bist der Lenz / Wagner Maari Ernits
20:35 – 20:45 Uitreiking stipendiatendiploma’s
Maari wordt aan de vleugel begeleid door Nathalie Doucet, Leonie door Evert-Jan.
20:40 – 21:00 uur: pauze
21:00 – 22:00 uur: Minze bij de Weg in gesprek met mezzosopraan Charlotte Margiono
Een avondprogramma waarin deze geliefde zangeres zal
vertellen over haar leven, zangcarrière en de ontwikkelingen in
het operavak. Een programma met een ruime keuze aan geluiden beeldfragmenten, waarop zij dan zal reflecteren.
van ca. 22:00 tot 23:00 uur: voor wie wil: naborrelen / gezellig
samenzijn / afsluiting van het seizoen 2016/2017
Charlotte Margiono
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Locatieverandering IVC
Zoals u waarschijnlijk bekend, werd het Internationaal Vocalisten Concours in Den Bosch
afgelopen jaar onverwacht geconfronteerd met tegenslag doordat het Theater aan de
Parade, waar het evenement al jaren plaats vindt, gesaneerd moest worden van
aangetroffen asbest. Bovendien wordt het gebouw afgebroken en vervangen door een
splinternieuwe theaterzaal.
Om die reden zou het naar september 2017 doorgeschoven Operaconcours op enkele
noodlocaties plaatsvinden. U heeft daarover uitvoerige informatie ontvangen in de kersverse
Wagner Kroniek nr. 57.2 van eerder deze maand mei 2017.
Zojuist is echter bekend geworden dat de daadwerkelijke sluiting van het Theater aan de
Parade enkele maanden later zal zijn. Dit betekent dat de Eerste Rondes van het
Operaconcours op 9 en 10 sept. a.s. en de Halve Finale op 12 sept. toch gewoon doorgang
vinden in dit theater en niet, zoals vermeld op pag. 4 en 5 van de WK, in de Grote Kerk.
Ook in afwijking van het in WK vermelde, zullen beide Eerste Rondes op 9 en 10 sept. om
10:30 uur beginnen. De kortingsregeling voor leden van het WGN blijft ongewijzigd, maar de
kaarten zijn nu te verkrijgen bij de kassa van het Theater aan de Parade zelf.
De Finale op zaterdag 16 sept. blijft volgens plan plaatsvinden in Muziekgebouw Frits Philips
in Eindhoven.

Oprichting Richard Wagner Stichting Nederland
Op de Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2017 is het besluit genomen tot
oprichting van de Richard Wagner Stichting Nederland (RWSN). In Mededelingen nr. 33
heeft u hierover alle relevante informatie ontvangen. Op de ALV van 9 mei 2017 zijn de
leden met algemene stemmen akkoord gegaan met de statuten van genoemde stichting.
Daarmee was de weg vrij voor de formele oprichting waarvan de akte op 22 mei 2017 bij de
notaris is verleden. De keuze van de datum was niet toevallig: het is de geboortedag van
Richard Wagner.
Voor de RWSN zal een aparte website worden aangemaakt. Zodra deze is gerealiseerd zal
hierover mededeling worden gedaan. Voorlopig blijven de concept-statuten (Akte van
Oprichting) nog op de website van het WGN staan.

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/235-wagnerkalender-nr-2-12-mei-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

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.
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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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