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Woensdag 29 januari: Lezing Kasper van Kooten over ‘Der
Freischütz’
De opera ‘Der Freischütz’ van Carl Maria von Weber is van grote en blijvende invloed
geweest op de ontwikkeling van Richard Wagner. Muzieklabel Pentatone heeft onlangs een
zeer bijzondere nieuwe CD-opname van dit werk uitgebracht.
De opera wordt gezongen door een sterrencast met o.a. Andreas Schager (Max), Lise
Davidsen (Agathe), Alan Held (Kaspar) en Markus Eiche (Otokar). Het orkest, de
Frankfurther Radio Symphony, wordt geleid door maestro Marek Janowski.
Katharina Wagner schreef voor deze bijzondere opera nieuwe, kortere dialogen die het
tempo van het verhaal ten goede komen.
Kasper van Kooten zal in zijn lezing zowel de musicologische achtergronden van het werk
als deze nieuwe uitgave toelichten. Daarmee belooft deze eerste bijeenkomst van het
nieuwe jaar meteen een zeer interessante te worden.
Locatie:
Aanvang:
Entrée:
Aanmelden & betaling:

De Nieuwe KHL in Amsterdam
19:30 uur (zaal open vanaf 19:00 uur)
Wagnerleden € 5,- / Niet-leden €10,Via www.wagnergenootschap.nl/activiteiten

Herinnering: Zondag 22 maart – Busreis: Lohengrin, Opernhaus
Dortmund
MELD U NU NOG AAN
Het is nog niet te laat om u aan te melden voor deze busreis naar Dortmund. Hoewel op de
regie (een nieuwe draai aan het verhaal) en enscenering kritiek was, werd de productie
muzikaal, zowel qua orkest als zang, de hemel in geprezen: “ein Wagner-Fest /
Festspielniveau / Einen so tollen Lohengrin wird man so schnell nicht wieder hören. Wegen
der großartigen musikalischen Leistung muss man diesen Lohengrin
gesehen haben.” Conclusie; dirigent Gabriel Feltz en regisseur Ingo Kerkhof hebben er een
bijzondere productie van gemaakt.
Dortmunder Philharmonikern o.l.v. Gabriel Feltz.
Regie Ingo Kerkhof.
Rolverdeling:
§ Heinrich der Vogler: Shavleg Armasi
§ Lohengrin: Michael Siemon
§ Elsa von Brabant: Christina Nilsson
§ Friedrich von Telramund: Joachim Goltz
§ Ortrud: Stéphanie Müther
§ Heerrufer des Königs: Morgan Moody
De opera vindt plaats op zondag 22 maart 2020, Opernhaus Dortmund, aanvang 15:00 uur
en eindigt ca. 19:40 uur.
De bus vertrekt om 9:45 uur uit Amsterdam (rotonde einde Europaboulevard); ca.10:30 NHhotel bij Utrecht CS en ca.11:30 Arnhem parkeerterrein Postillion Hotel.
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Terugreis: ca. 21:45 Arnhem, 22:45 Utrecht en 23:30 Amsterdam.
Boekingsinformatie:
• Leden van het Wagnergenootschap kunnen voorintekenen. Zij betalen een gereduceerde
prijs voor de busreis en een goede parterreplaats in het theater.
•
•
•
•

Als lid betaalt u vóór 1 februari 2020 de voorintekenprijs van € 85,- p.p. (na 1
februari betaalt u € 95,-)
Niet-leden betalen € 95,- p.p.
De boekingsperiode sluit 16 februari 2020.
De kaarttoewijzing geschiedt naar volgorde van betalingsontvangst.

Aanmelden: Op de homepage van onze website vindt u de aankondiging voor de “Busreis
Lohengrin”. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks naar onze activiteitenpagina gaan en zich
aanmelden: https://www.wagnergenootschap.nl/agenda/activiteiten-wgn-nl
Vriendelijk verzoek om bij de aanmelding en betaling via iDeal nog een email te sturen naar
onze secretaris: jandekater@wagnergenootschap.nl met daarin de volgende gegevens: de
precieze namen van alle deelnemer(s), uw 06-nummer, uw postadres en de opstapplaats.
In geval van overboeking wordt het betaalde bedrag per ommegaande aan u teruggestort.
Circa 2 weken voor de reis ontvangen de deelnemers een deelnemersbewijs met
aanvullende informatie.

Overige activiteiten 2020
Maandag 2 maart 2020: Algemene Ledenvergadering 2020 met aansluitend een
gesprek tussen bariton Bastiaan Everink en Minze bij de Weg. (Locatie; De Nieuwe
KHL).
Zaterdag 4 april 2020: Dagsymposium ‘Gustav Mahlers fascinatie voor Richard
Wagner’ (locatie; Goethe-Institut)
Vrijdag 17 april 2020: Filmvertoning van ‘Parsifal’ op groot scherm.
De keuze van welke uitvoering en locatie volgt later.
Woensdag 27 mei: Menno Dekker: in de aanloop naar Wagner, deel 4: ‘Wagner en de
Italianen Bellini, Spontini en Donizetti’. (Locatie; De Nieuwe KHL).
Woensdag 17 juni 2020: Slotavond seizoen 2019/2020: Stipendiatenconcert 2020:
presentatie en optreden van bariton Alexander de Jong, regisseur Lisenka Heijboer en
pianist Ramon van Engelenhoven (locatie; De Nieuwe KHL)

Oproep bestuursleden
Dit najaar hebben wij een oproep geplaatst ten behoeve van kandidaten voor het bestuur
van het Wagnergenootschap. Hierop hebben een aantal leden aangegeven belangstelling te
hebben en met hen zijn wederzijds informerende gesprekken gevoerd.
Een van onze leden heeft aangegeven op termijn tot het bestuur toe te willen treden. Hij zal
zich de komende maanden binnen het bestuur oriënteren. Toch hebben wij nog steeds
behoefte aan versterking want wanneer Leo Cornelissen medio 2021 uittreedt, zullen zijn
activiteiten door anderen over genomen moeten worden.
Heeft u belangstelling om zich voor ons Genootschap in te zetten dan verzoeken wij u
contact op te nemen met Gustaaf Vossenaar (E: gustaafvossenaar@wagnergenootschap.nl)
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