MEDEDELINGEN VAN
HET WAGNERGENOOTSCHAP
NEDERLAND
Nr. 78 | 25 februari 2021
Online lezing bij Wagnervrienden Vlaanderen
Zaterdag 27 februari om 10.00 uur zal de voorzitter van de WagnerVrienden Vlaanderen,
Bernard Huyvaert, een online lezing verzorgen onder de titel “Wagner en Homerus”.
Het is voldoende bekend dat Wagner sterk beïnvloed werd
door de Griekse literatuur en vooral door Aeschylus. Maar
ook de epen van Homerus, vooral de Ilias, laten sporen na
in zijn werk. De verstrengeling van het menselijke en
goddelijke niveau wordt vooral in het tweede bedrijf van “Die
Walküre” duidelijk. Vertrekpunt in de lezing is de eerste zang
van de Ilias.
Het bestuur van onze Vlaamse zustervereniging heeft besloten om de leden van onze
vereniging ook in de gelegenheid te stellen deze lezing bij te wonen. Hoewel wij realiseren dat
het kort dag is, willen wij u deze kans niet onthouden.
Heeft u belangstelling om deze Zoom-sessie bij te wonen, stuurt u dan vóór vrijdag 26
februari 20.00 uur een e-mail naar Gisèle Possemiers om u aan te melden:
gpossemiers@skynet.be
Zij zal u de Zoom-link (met instructies voor wie nog geen Zoom heeft geïnstalleerd) sturen,
met de Nederlandse tekst van de eerste zang van de Ilias. De lezing duurt ongeveer 45
minuten.
De WagnerVrienden zijn begin dit jaar begonnen met het organiseren van online lezingen.
Men maakt hierbij gebruik van het Zoom-platform. Omdat uw bestuur ook overweegt om
gebruik te gaan maken van dit platform, zullen wij met onze zuiderburen in contact treden om
te horen welke ervaringen zij hebben in het gebruik van dit medium.

Algemene ledenvergadering
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die gepland stond voor
23 maart, wordt verschoven naar een latere datum. Dit omdat het
bestuur hoopt dat het tegen die tijd alsnog mogelijk zal blijken een
fysieke bijeenkomst te organiseren waarin wij naast de vergadering
na de pauze ook ruimte hebben voor andere activiteit. Iets dat vóór
deze datum in ieder geval niet mogelijk zal zijn. Conform de statuten
dient de ledenvergadering wel vóór 1 juli plaats te vinden.
Vanzelfsprekend zult u tijdig een convocaat van ons ontvangen met
de uitnodiging voor de jaarvergadering en daarin alle benodigde
informatie.

Berlijnse Ring en boeken en platen
In de vorige Mededelingen plaatsten wij het aanbod van het Richard-Wagner-Verband
International (RWVI) om een pre-reservering te doen voor één van de 3 Ring-cycli die voor
eind dit jaar, begin 2022 in Berlijn staan gepland. Een aantal leden heeft het formulier al
opgevraagd en geretourneerd. Alle ontvangen formulieren zullen zaterdag 6 maart a.s. door
onze secretaris aan onze contactpersoon bij het RWVI per e-mail worden toegestuurd. Dus
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mocht u alsnog willen intekenen op een van deze voorstellingen, stuurt u dan vóór 6 maart
een e-mail aan secretaris@wagnergenootschap.nl.
In die Mededelingen werd tevens een aantal boeken en 78-toeren platen aangeboden. Er
werden al verzoeken ontvangen en in een aantal gevallen zal het lot moeten beslissen. Alle
leden die hebben gereageerd ontvangen nader bericht van de secretaris, maar mocht u alsnog
belangstelling hebben, dan kunt u dat ons nog laten weten. Wederom ter attentie van het
bovenstaande e-mailadres en ook graag uiterlijk 5 maart a.s.

Stefan Mikisch (1962-2021)
Het zal u wellicht niet zijn ontgaan dat eerder deze
maand Stefan Mikisch is overleden. Hij was
decennialang een van de meest actieve en
toegewijde musici en musicologen en was van
groot belang voor het werk van Richard Wagner,
zoals niet alleen blijkt uit zijn vele opnames op dvd
en cd maar met name ook uit zijn inleidende
lezingen in Bayreuth tijdens het festival. Helaas
was Mikisch wat over zijn hoogtepunt heen en
raakte hij de laatste tijd enigszins in controversieel
vaarwater verzeild, maar zij die het genoegen
hadden zijn voordrachten bij te wonen zullen toch met enige weemoed terugdenken aan die
vervlogen tijden. Op de website van het RWVI vindt u een in memoriam: https://www.richardwagner.org/rwvi/de/nachrichten/praesidium-news/?collection_id=3166

De Kroniek in 2021
De eerste Kroniek in dit jubileumjaar verschijnt medio maart.
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