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Zondag 22 september 2019: Busreis naar ‘Hagen – Der Ring Teil 1’
Musiktheater, Aachen
‘Hagen’ is het eerste deel van een 3-delige remake van der Ring des Nibelungen. Deze
productie, door ‘Theater an der Wien’, ging in 2017 in Wenen in première en werd door
zowel publiek als recensenten zeer enthousiast ontvangen.
Elk van de 3 delen geeft de jeugdige gevoelens weer van één
van de 3 kernkarakters uit de Ring: Hagen, Siegfried
en Brünnhilde. Het verhaal wordt vanuit hun perspectief met
flash-backs en behoud van de originele muziek verteld. Het
leidt tot een buitengewone interessante visie op dit epos van
macht en liefde, een familiedrama dat zich uitstrekt over drie
generaties en waarbij vele personages in een ander licht
komen te staan. Deze bewerking maakt daarmee veel
meer duidelijk dan wat de officiële versie toont.
Nu deze productie in Aachen plaatsvindt is dit een geweldige kans voor
het Wagnergenootschap deze voorstelling net over de grens bij te
wonen. Alle reden ook om elk deel van deze trilogie met de bus te gaan
bezoeken.
(Meer informatie over de productie is te lezen in het artikel van Peter Franken in
WK 57, sept. 2017, of zie voor een uitgebreder verslag onze website bij
Artikelen > ‘De Ring Trilogie in Wenen', d.d.18 okt. 2017.)

Het eerste deel Hagen bezoeken we op:
zondag 22 september a.s. Stadttheater Aachen, aanvang 18:00 uur,
einde ca. 22:30 uur.
Sinfonieorchester Aachen - Muzikale leiding: Christopher Ward
Regie: Johannes von Matuschka - Decors: Magdalena Gut - Kostuums: Mascha Schubert
Hagen: Avtandil Kaspeli
Wotan: Woong-jo Choi
Loge: Hans-Georg Wimmer
Woglinde: Suzanne Jerosme

Siegfried: Tilmann Unger
Alberich: Hrólfur Saemundsson
Gutrune: Irina Popova
Floßhilde: Ekaterina Chekmareva

Brünnhilde: Sonja Gornik
Mime: Andreas Joost
Gunther: Ronan Collett
Wellgund: Rina Hirayama

De bus vertrekt om 13.00 uur uit Amsterdam, ca.13.30 bij NH-hotel Utrecht en na een half
uur pauze om ca.15:45 uur vanaf Wegrestaurant Nederweert. Aankomst in Aken 17:00 uur.
Verwachte terugkomsttijden: Nederweert 00.15, Utrecht 01:30 en Amsterdam 02.00 uur.
Boekingsinformatie:Leden van het Wagnergenootschap kunnen voorintekenen en betalen
dan een gereduceerde prijs voor de busreis en een goede zaalplaats in het theater.
Als lid betaalt u vóór 31 augustus de speciale voorintekenprijs van € 80,Bij boeking en betaling na die datum en voor niet-leden geldt de basisprijs van € 90,-.
De boekingsperiode sluit 8 september a.s.!
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Aanmelden: Op de homepage van onze vernieuwde website www.wagnergenootschap.nl
vindt u de aankondigingvoor de “Busreis naar Aachen”.
U kunt natuurlijk ook rechtstreeks naar onze activiteitenpagina gaan en zich aanmelden:
https://www.wagnergenootschap.nl/agenda/activiteiten-wgn-nl
Vriendelijk verzoek om na de aanmelding en betaling via iDeal nog een email te sturen naar
onze secretaris: jandekater@wagnergenootschap.nl met daarin de volgende gegevens;
de namen van de deelnemer(s), uw 06-nummer, het postadres en de opstapplaats.
Circa 2 weken voor de reis ontvangen de deelnemers een deelnemersbewijs met
aanvullende informatie.

Wagnergenootschap: een nieuwe website
De lay-out van de website is volledig vernieuwd en biedt ons meer mogelijkheden om u nog
beter en actueler te informeren.
Een van de belangrijkste veranderingen is dat er een ‘zoekfunctie’ is ingebouwd. U kunt nu
makkelijk en snel in het archief een bepaald artikel vinden. Daarnaast heeft u nu de
mogelijkheid om al onze activiteiten online te boeken en - indien hier kosten aan verbonden
zijn - te betalen via iDeal. Nieuwe leden kunnen zich nu ook rechtstreeks aanmelden.
Op de Homepage ziet u nieuwsberichten, in totaal 6, waarvan er 3 zichtbaar zijn en die
automatisch roteren. U kunt op 'Lees verder' klikken om verder te navigeren.
Natuurlijk zullen we in de komende maanden nog aanpassingen doorvoeren en indien u
suggesties heeft, dan kunt u die richten aan gustaafvossenaar@wagnergenootschap.nl
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