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Activiteit najaar 2021: dinsdag 16 november (19:30 uur)
Na de feestelijke bijeenkomst in september waar Leo Cornelissen tot erelid van ons
genootschap werd benoemd en er een prachtig optreden was Florieke Beelen en Helena
Koonings, begeleid door Evert-Jan de Groot, vindt op 16 november a.s. de volgende
bijeenkomst plaats.
Deze avond ontvangen wij Aldert Vermeulen, assistent dirigent bij DNO en iemand die ook
kan vertellen over de periode dat hij in Bayreuth onder Thieleman heeft geassisteerd.
Daarnaast zal Klaas-Jan de Groot onze gast zijn. Hij ontving deze zomer de Kersjes Fonds
directiebeurs en was als assistent koordirigent in 2018 betrokken bij de instudering van het
koor in Bayreuth. Kortom, twee professionals die dagelijks betrokken zijn bij de totstandkoming
van operaproducties en met name meer zullen vertellen hoe een uitvoering van een Wagner
opera tot stand komt.

Datum:
Aanmelden:
Toegang:
Locatie:

16 november 19:30 uur - 22.00 uur
via www.wagnergenootschap.nl
leden € 5,-. Niet-leden € 10,De Nieuwe KHL, Oostelijke Handelskade 44A, 1019 BN Amsterdam

Op 21 september zijn van het programma voor de pauze (film- en muziekfragmenten toegelicht
door Leo Cornelissen) video-opnamen gemaakt. Deze worden nog gemonteerd en
geredigeerd. Zodra de opname beschikbaar is, wordt u hierover geïnformeerd.
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Erelidmaatschap Robert Holl: 24 oktober (15:00 uur)
Op zondag 24 oktober 2021 zal het Wagnergenootschap de oorkonde voor het
erelidmaatschap aan Robert Holl aanbieden. De uitreiking zal aan het slot van recitals in het
kader van het Internationaal Lied Festival Zeist (ILFZ) plaatsvinden. Als lid van het
Wagnergenootschap kunt u tegen een gereduceerd tarief deze feestelijke muzikale
bijeenkomst bijwonen.

Kaarten kunt u bestellen op https://ilfz.nl/rosina-fabius-niels-fischer-robert-holl-roger-braun/
De kortingscode is WVRH
Op deze zondagmiddag (van 15:00 tot 17:00 uur) is er een programma samengesteld onder
de titel ‘Ich sehe dich in tausend Bilder’ waarin onder meer Rosina Fabius en Robert Holl op
zullen treden.
De laudatio zal door onze oud-voorzitter Leo Cornelissen worden uitgesproken

Datum:
24 oktober 15:00 uur - 17.00 uur recitals, aansluitend uitreiking oorkonde
Aanmelden: kaarten via https://ilfz.nl/rosina-fabius-niels-fischer-robert-holl-roger-braun/ en
graag tevens via www.wagnergenootschap.nl zodat wij weten wie van ons
leden wij kunnen verwachten
Toegang:
€24 (na toepassing kortingscode)
Locatie:
Grote Kerkzaal Evangelische Broedergemeente, Zusterplein 12, 3703 CB Zeist

Das Rheingold o.l.v. Ken Nagano in de NTR-Zaterdagmatinee
Op zaterdag 20 november wordt in de NTR-Zaterdagmatinee van het Concertgebouw de
‘authentieke uitvoering’ van Das Rheingold uitgevoerd. Het ensemble voor oude muziek
Concerto Köln staat onder leiding van Kent Nagano.
Na afloop vindt een ‘nazit’ plaats voor de leden van het genootschap. Dit zal vanaf ongeveer
16:30 uur plaatsvinden in café ‘Ten’, schuin tegenover het Concertgebouw (aan het Stedelijk
Museum).
U hoeft zich voor deze informele nazit niet aan te melden. Een aantal leden van het bestuur
zal in ieder geval aanwezig zijn. Nadere informatie over de uitvoering zelf vindt u op
https://www.concertgebouw.nl/concerten/kent-nagano-en-de-authentieke-wagner/20-11-2021
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Wagner Kroniek 61.3
De opmaak van de Wagner Kroniek (61.3) is helaas niet helemaal goed gegaan Sommige
artikelen hebben daar onder te leiden gehad. Onze excuses daarvoor.
Op de website kunt u de artikelen in de juiste opmaak terugvinden. Het gaat met name om;
‘Wagner aan de Noordzee; 160 jaar Wagnertraditie in Nederland’ en het afscheidsinterview
met Peter Franken.
Wagner aan de Noordzee: 160 jaar Wagnertraditie in Nederland, deel 6:
https://www.wagnergenootschap.nl/publicaties/de-wagner-kroniek/artikelen/513-wagner-aande-noordzee-versie-website/file
Peter Franken maakte van de Kroniek een volwaardig blad:
https://www.wagnergenootschap.nl/publicaties/de-wagner-kroniek/artikelen/508-interviewpeter-franken/file

Die Walküre op YouTube
Tot 25 februari 2022 is op YouTube de productie van de Walküre te zien zoals die deze zomer
werd uitgevoerd in het Longborough Opera Festival. Deze corona-proof versie werd in de
Engelse media zeer enthousiast ontvangen. The Times; “A tremendous tribute to Anthony
Negus, who probably knows The Ring better than any other living British conductor”.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fNmPxC0NUm8
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