MEDEDELINGEN VAN
HET WAGNERGENOOTSCHAP
NEDERLAND
Nr. 40 30 augustus 2017
Actueel
Zaterdag 9 t/m zaterdag 16 september 2017: 51e Internationaal Vocalisten Concours
Graag attenderen wij u op dit grootste, en ook internationaal zeer prestigieuze,
zangconcours van ons land. Het IVC staat ook bekend om zijn hoge, strenge
kwaliteitsnormen.
Het is dit jaar extra interessant daar naar toe te gaan omdat wij er voor de eerste keer onze
nieuwe Wagnerprijs zullen uitreiken. De bedoeling die wij met de prijs hadden, lijkt zich zelfs
al dit eerste jaar te verwerkelijken. Werd er de laatste jaren op het IVC nauwelijks of geen
Wagner gezongen, nu blijken al ca. 10 zangers om deze prijs te willen strijden en zingen zij
werk van Wagner in meerdere rondes van het concours. Behalve Wagner komt natuurlijk ook
het hele overige operarepertoire aan bod en trekt een heel scala zeer getalenteerde jonge
zangers en zangeressen aan u voorbij. Wellicht horen wij deze dagen wel de komende
Camilla Nylund of Jonas Kaufmann. Dat zou u toch niet gemist willen hebben!
Kortom: wij raden u dringend aan om dit komende IVC te bezoeken!
za. 9 t/m vrij. 15 sept.: Theater aan de Parade, 's-Hertogenbosch:
za. 9 sept. (10:30 - 19:00 uur): Eerste Ronde Opera/Oratorium
met de kandidaten voor de Wagnerprijs
zo. 10 sept. (10:30 - 19:00 uur): Eerste Ronde Opera/Oratorium –
vervolg algemeen repertoire
di. 12 sept. (11:00 - 19:15 uur): Halve Finale Opera/Oratorium
za. 16 sept.: Muziekgebouw Frits Philips, Heuvel Galerie/Markt, Eindhoven:
za. 16 sept. (19:00 - 23:00? uur): Finale Opera/Oratorium
na afloop UITREIKING WAGNERPRIJS VAN NEDERLAND
Leden Wagner-Jury: Cheryl Studer, Sergei Leiferkus, Eva Wagner-Pasquier, Hans
Middelhuis, Leo Cornelissen (voorzitter).
Voor het volledige weekprogramma van het IVC met ook masterclasses, liedrecital en
familieconcert en nadere informatie over het concours: zie de website: http://www.ivc.nu/
Voor de eerste 40 leden WGN die zich opgeven geldt een zeer attractieve gereduceerde
toegangsprijs:
€ 17,50 voor de Halve Finale op 12 sept., met recht van gratis toegang tot de Eerste Ronde
met de Wagnerkandidaten op za. 9 sept.
Desgewenst kan ook de Voorronde van zo. 10 sept. worden bijgeboekt voor slechts € 10.
(Officiële Publieksprijzen: voor 9, resp. 10 sept.: dagkaarten ad € 16; voor 12 sept.: dagkaart
ad € 21p.p.).
Voor de prijsreductie dient u zich uiterlijk woensdag 6 sept. op te geven bij de secretaris
(liefst per mail: Jan de Kater@wagnergenootschap.nl of anders per tel. 06 -3079 5111.
Kaarten dan bij aankomst af te halen en te betalen bij de theaterkassa van het Theater aan
de Parade (1 uur voor aanvang geopend); u dient daarbij uw begin dit jaar ontvangen 'WGN
Ledenpas 2017' te tonen (let op: als u die bent vergeten mee te nemen, dient u de normale
toegangsprijs te betalen).
Voor de finale met groot orkest op 16 sept. gelden de normale toegangsprijzen (€45, € 38,
€25, €17), door u zelf rechtstreeks te bestellen/betalen bij het ticket-bureau van het
Muziekgebouw in Eindhoven: https://www.muziekgebouweindhoven.nl / tel: 040-265 5600.
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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.
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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