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♫ Komende evenementen
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24 mei filmavond: ‘Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt’
28 juni: jaarvergadering met concert Camiel Boomsma
23 juni – 2 juli: 55e Internationaal Vocalisten Competitie | Opera (IVC)
25 juli – 1 september: Bayreuther Festspiele
17 oktober: uitreiking oorkonde erelidmaatschap aan Marc Albrecht
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♫
♫
♫
♫

Terugblik erelidmaatschap Philip Westbroek
Peiling belangstelling busreis Tannhäuser Essen – reactie gevraagd!
Rosemary Joshua talentscout voor het Wagnergenootschap
Errata Wagner Kroniek 62.1
Uitreiking oorkonde erelidmaatschap aan Marc Albrecht
Gezocht: lid Kascommissie en leden Continuïteitscommissie
♫ Bestuursleden gezocht
♫ Internationaal Wagnercongres Madrid van 6 t/m 11 oktober 2022

Aankomende activiteiten
24 mei (20:00): film ‘Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt’
In samenwerking met het Goethe-Institut Amsterdam vertonen wij voor het
eerst in Nederland de documentaire 'Wagner, Bayreuth unter der Rest der
Welt' van journalist/regisseur Axel Brüggemann. Voor leden die zich op
onze website aanmelden is het bijwonen van deze filmavond gratis. Nietleden betalen: € 5,-

28 juni (19:30): algemene ledenvergadering met aansluitend pianorecital
Camiel Boomsma
Met de Wagner Kroniek 62.1 heeft u de agenda en andere
begeleidende stukken voor de algemene ledenvergadering
ontvangen. Na de pauze is er een pianorecital van Camiel
Boomsma, voormalig stipendiaat van het Genootschap. Hij zal
onder meer werk van Richard Wagner spelen.
Indien u aan de jaarvergadering wenst deel te nemen, vergeet dan
niet vóór dinsdag 21 juni a.s. een e-mail te sturen naar
secretaris@ wagnergenootschap.nl om u aan te melden. Gelieve
in geval van een duo-lidmaatschap hierbij tevens aan te geven of
uw partner eveneens aan de vergadering zal deelnemen (dit ook
met het oog op efficiënte vastlegging van de presentielijst).
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23 juni – 2 juli: Internationaal Vocalisten Competitie | Den Bosch/Eindhoven
Het International Vocal Competition (IVC) organiseert deze
zomer de 55e IVC Opera | Oratorium. Internationale zangers
maken kans diverse prijzen te winnen, waaronder de Wagner
Prijs van Nederland. Met deze prijs wil de Richard Wagner
Stichting Nederland het werk van deze componist extra onder
de aandacht brengen van zowel publiek als musici en jonge zangers stimuleren zich in dit
vakgebied te bekwamen. Dit jaar is er een recordaantal van 10 kandidaten voor deze prijs tot
de eerste ronde van het concours toegelaten.
26 juni: eerste voorronde met daarin o.a. 10 kandidaten voor de Wagnerprijs van Nederland
28 juni: halve finale (vanaf 11:00 uur)
2 juli: finale (Eindhoven – 19:00) met Philharmonie Zuidnederland o.l.v. ons erelid Hartmut
Haenchen
Meer informatie en het volledige programma vindt u op https://www.ivc.nu/agenda

25 juli – 1 september: Bayreuther Festspiele 2022
Meer informatie over de Bayreuther-festspiele waaronder het
programma en de veiligheidsmaatregelen (COVID-19) en het
dragen van een mond- en neusmasker vindt u op
https://www.bayreuther-festspiele.de/
Dit jaar worden de mezzo-sopraan Zofia Hanna en de pianist
Ramon van Engelenhoven afgevaardigd voor deelname aan
het stipendiatenprogramma (van 17 tot 22 augustus).

17 oktober: uitreiking oorkonde erelidmaatschap aan Marc Albrecht
De na zijn afscheidsconcert op 20 juni 2020 voorgenomen
uitreiking aan Marc Albrecht van de oorkonde die behoort bij zijn
erelidmaatschap van ons genootschap kon vanwege het SARSCoV-2 virus toen geen doorgang vinden: er was geen publiek bij
het concert toegestaan. Wij zijn dan ook verheugd dat we met het
management van de maestro nu eindelijk een nieuwe datum
hebben kunnen prikken: op maandag 17 oktober hopen wij hem
en veel leden te kunnen ontmoeten in Amsterdam, waarschijnlijk
in de Nieuwe KHL, maar aan het definitieve programma wordt nog
gewerkt. Noteert u de datum vast in uw agenda!

Erelidmaatschap Philip Westbroek
Afgelopen week werd het aan Philip Westbroek door het Wagnergenootschap toegekende
erelidmaatschap feestelijk bekrachtigd. Het was de bedoeling dat dit ook via een livestream te
volgen zou zijn, maar helaas mislukte het die avond om een fatsoenlijke verbinding te maken
en waren er wat problemen met de bekabeling van één der camera’s.
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Er zijn wel opnames gemaakt en via de hiernavolgende links
kunt u toch nog zowel het referaat van Philip als de uitreiking
van de oorkonde behorend bij het hem toegekende
erelidmaatschap door Leo Cornelissen terugzien:



https://youtu.be/e1SwDTqhPRE
https://youtu.be/adSjlcC_fNY

De bijeenkomst werd opgeluisterd met een optreden van de
sopraan Jeannette van Schaik die op de piano werd begeleid
door Peter Nilsson. Een verslag van de avond volgt in de volgende Wagner Kroniek.

Hoe groot is de belangstelling om met de bus naar Tannhäuser in Essen te gaan?
Het bestuur wil op korte termijn (vóór 31 mei) een beslissing
nemen om met een touringcar naar de opera Tannhäuser in
Essen te gaan. Die beslissing nemen wij op basis van het
aantal leden dat hier daadwerkelijk belangstelling voor
heeft. Het gaat om de voorstelling van zondag 27 november
2022 (aanvang 16:30). Kosten busreis en kaartje zullen ongeveer € 85,- bedragen.
Vraag: heeft u belangstelling om per bus naar Tannhäuser in Essen te gaan? Reageer dan
vóór 31 mei a.s. door een e-mail te sturen naar secretaris@wagnergenootschap.nl.

Rosemary Joshua nieuwe talentscout voor het Wagnergenootschap
Het bestuur is buitengewoon verheugd om de sopraan Rosemary
Joshua bereid te hebben gevonden om voor het genootschap als
talentscout op te willen treden. Rosemary is momenteel hoofd van de
Nationale Opera Studio bij DNO en volgt Peter van der Leeuw op die
geen tijd meer kon vinden voor deze functie. De talentscout heeft voor
het Wagnergenootschap een leidende rol bij het vinden van jong talent
dat in aanmerking komt voor deelname aan het Stipendium programma
tijdens de Bayreuther Festspiele.

Errata Wagner Kroniek 62.1
In de recente Wagner Kroniek stond dat mevrouw H. (Heidi) Werners-Wagner zou zijn
overleden. Een buitengewoon vervelende fout want mevrouw Werners is springlevend. Het
bestuur heeft inmiddels met mevrouw Werners contact opgenomen en haar onze
verontschuldigingen aangeboden.
In het jaarverslag had vermeld moeten worden dat in 2021 Leo Cornelissen tot 15 januari als
voorzitter actief was.
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Leden Kascommissie en Continuïteitscommissie gezocht
Uw Genootschap is dringend op zoek naar een nieuw lid voor de Kascommissie en naar leden
voor het vormen van een Continuïteitscommissie. In beide gevallen gaat het om functies die
formeel noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van ons genootschap.
De Kascommissie, die uit drie personen dient te bestaan, controleert de balans en de staat
van baten en lasten en daaraan ten grondslag liggende (financiële) boeken en bescheiden
over het voorafgaande verenigingsjaar en legt daarover verantwoording af aan de leden in de
jaarvergadering.
De noodzaak tot het invoeren van een Continuïteitscommissie vloeit voort uit de vorig jaar in
werking getreden Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Deze commissie is feitelijk een
noodbestuur: bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de
continuïteitscommissie of de door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende
deze periode verrichte bestuursdaden worden de aanwezen personen met een bestuurder
gelijkgesteld.
Belangstellenden voor lidmaatschap van de kascommissie richten zich voor aanmelding en/of
met vragen tot de penningmeester. Voor de continuïteitscommissie is de secretaris de
contactpersoon.

Bestuursleden gezocht
Wij zoeken extra bestuursleden ter versterking van het team. Enerzijds omdat een groter
bestuur een waarborg is dat wanneer een bestuurslid aftreedt de activiteiten door kunnen
blijven gaan en anderzijds zorgen meer leden voor een betere verdeling van de uitvoerende
taken.
Met belangstelling kijken wij uit naar uw interesse!
Graag een email naar: secretaris@wagnergenootschap.nl

Het internationale Wagnercongres te Madrid
De koepelorganisatie waarbij ons genootschap is aangesloten, het Richard-Wagner-Verband
International (RWVI), heeft de definitieve datum vastgesteld voor het internationale congres
voor bij het RWVI aangesloten verenigingen: het congres zal van 6 tot en met 11 oktober 2022
in Madrid plaatsvinden. Nadere details zijn op dit moment nog niet beschikbaar, maar zullen
te zijner tijd op de website van het RWVI worden gepubliceerd: https://www.richardwagner.org/rwvi/de/veranstaltungen/wagner-kongress/
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