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Activiteiten 2022
AANMELDEN: 28 juni (Nieuwe KHL, 19:30 uur) Algemene Ledenvergadering
Met de Wagner Kroniek 62.1 heeft u de agenda en andere begeleidende stukken voor de
algemene ledenvergadering van 28 juni ontvangen.
Vergeet niet om vóór woensdag 22 juni een e-mail te
sturen naar secretaris@ wagnergenootschap.nl om u aan
te melden. Heeft u een duo-lidmaatschap? Vermeld u dan
of uw partner eveneens aan de vergadering deelneemt.
Dit met het oog op de presentielijst.
Aanmelden kan ook op: https://www.wagnergenootschap.nl/agenda/aankomende-activiteiten

Aanvulling agenda:
-

Nieuw bestuurslid

Het bestuur is verheugd dat de heer Harry Leutscher het bestuur wil komen versterken. Dit
punt staat als zodanig niet op de agenda. Uit praktisch oogpunt en ten behoeve van de
continuiteit willen wij de vergadering vragen het bestuur een volmacht te geven Harry te
benoemen.

-

Contributieverhoging

De prijsverhogingen vliegen ons om de oren. Ook het Wagnergenootschap wordt
genoodzaakt het komend jaar een contributieverhoging door te voeren. Mede dankzij een
zeer gunstig depositorente, heeft het Genootschap jaren kunnen profiteren van rente
inkomsten op ons vermogen. Aan dit termijndeposito is nu een einde gekomen.
- Een individueel lidmaatschap was € 40,- en wordt € 50,- Het duo-lidmaatschap was € 60,- en wordt € 75,Voor leden tot en met 35 jaar blijft de contributie ongewijzigd (€ 35,-)

28 Juni (19:30 uur): Pianorecital Camiel Boomsma
Na de Algemene Ledenvergadering is er een pianorecital van
Camiel Boosma. Het programma zal onder meer bestaan uit;
Wagner/Godowsky:
- Arrival of the guests at the Wartburg
Wagner/Brassin:
- Siegmunds Liebesgesang
Wagner/Schultze-Biesant:
- Uit Tonbilder aus Parsifal: Kundry en Titurels Totenfeier
Wagner/Liszt: Isoldes Liebestod
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17 Oktober (Nieuwe KHL, 19:30): een avond met Marc Albrecht, Sofia Hanna en
Ramon van Engelshoven
Mezzo-sopraan Zofia Hanna en pianist Ramon van Engelshoven
zijn dit jaar de talenten die uitgezonden worden naar de Bayreuther
Festspiele. Deze avond leert u niet alleen deze jonge artiesten
kennen maar ook erelid Marc Albrecht die deze avond als onze
speciale gast in gesprek zal gaan met leden forum.
Aanmelden:
https://www.wagnergenootschap.nl/agenda/aankomendeactiviteiten

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. De
voorrondes vinden plaats in Den Bosch. De finale op 2 juli zal
plaatsvinden in Eindhoven met het orkest van de Philharmonie
Zuidnederland o.l.v. erelid Hartmut Haenchen.
De Wagnerprijs van Nederland is een belangrijk onderdeel van het concours. Dit jaar is er
een recordaantal van 10 kandidaten die zich voor deze prijs kandideren.
26 juni: Eerste voorronde met o.a. de 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
Voor meer informatie, het programma en bestellen van kaarten ga naar https://www.ivc.nu

MEER NIEUWS
Soft Valkyrie 2022
Soft Valkyrie is een Engelstalige productie van Die Walküre in de
stijl van een hoorspel. Het is gemaakt in opdracht van Holland
Festival, De Nationale Opera en Staatsoper Hannover door David
Kanaga. Meer informatie over dit project:
>> Video & score: https://youtu.be/h-Q_3bcdu8g?t=368
>> Meer informatie &
downloads: http://www.davidkanaga.com/softvalkyrie/presskit/
Soft Valkyrie heeft drie primaire verschillen met een conventionele productie: vertelling, nietopera zang en elektronische orkestratie.
Vertelling: Wagners originele regieaanwijzingen vertelt door Wagner-fan Stephen Fry.
Zang: De cast bestaat uit zangers in verschillende stijlen en opnamen van over de hele
wereld, waaronder de Ghanese popster Bryan the Mensah, de Hongaarse
heavymetallegende Attila Csihar en de Amerikaanse Bayreuth-alumni Nadine Secunde.
Orkestratie: Het orkest is vervangen door een elektronisch arrangement.
Soft Valkyrie is een nieuwe interpretatie voor degenen die al lang van de originelen houden.
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Bayreuth 2022: 1 kaart voor Fliegende Höllander
Voor 20 augustus heeft het bestuur nog 1x kaart voorradig voor Der Fliegende Höllander in
Bayreuther Festspiele. Een buitenkans! Prijs € 220,Indien u interesse stuur dan een e-mail naar secretaris@wagnergenootschap.nl

Busreis Essen 27 november
Inmiddels kunnen wij u melden dat de busreis naar Essen op 27 november definitief
doorgaat. Het is verheugend dat er een groot enthousiasme is onder onze leden om deze
voorstelling van de Tannhäuser bij te gaan wonen. Berichten over deze reis volgen na de
zomer.

De derde akte van Parsifal - Marc Pantus en vrienden
In augustus keert Parsifal terug naar de
Cenakelkerk in de Heilig Landstichting.
Marc Pantus zal dan wederom de derde
acte van Wagners opera Parsifal
uitvoeren, in een bijzondere bewerking
voor drie zangers, piano, harmonium,
synthesizer, basgitaar en klokken. De
handeling vindt plaats in de huiskamer
van een verpleegtehuis.
Erelid Frank van Aken zal de rol van
Parsifal zingen.
Uitvoerenden:
Dirk Luijmes - Harmonium
Daan Boertien en Charlie Bo Meijering- Piano
Andrea Friggi - Synthesizer
Merlijn Runia - Kundry
Frank van Aken - Parsifal
Marc Pantus - Gurnemanz / Amfortas
Muzikale leiding: Andrea Friggi
Regie en vormgeving: Marc Pantus en Merlijn Runia
Bewerking: Hugo Bouma
Data en plaats augustus 2022:
12, 13 augustus 20.00 uur
14 augustus 16.00 uur
19, 20 augustus 20.00 uur
21 augustus 16.00 uur
Cenakelkerk, Heilig Landstichting (bij Nijmegen)
Kaartverkoop via klassiekemuziek.nl
https://www.klassiekemuziek.nl/p/15209/marc-pantus-friends-parsifal-derde-acte
Info: www.parsifal3.nl
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