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Activiteiten 2022
AANMELDEN: Maandag 17 oktober (Nieuwe KHL, 19:30):

Een avond met erelid Marc Albrecht en concert van Sofia Hanna en
Ramon van Engelenhoven
Marc Albrecht is al eerder als erelid van het genootschap benoemd.
Door de corona maatregelen is hem nooit publiekelijk de oorkonde
overhandigd. Op maandag 17 oktober is Albrecht in Nederland
(dirigeert Königskinder bij DNO) en te gast bij ons genootschap.
Kasper van Kooten zal met hem praten over een aantal onderwerpen.
Aan de orde komen:
• Dirigeren en dirigeren van Wagner opera’s in het bijzonder
• De invloeden van Wagner
• Dirigeren en familie oftewel het combineren van werk en gezin
• Covid en vrije tijd
• Een nieuw publiek? Hoe blijft opera in de toekomst interessant
• Toekomst van Albrecht
Dit belooft een buitengewoon aardig en interessant gesprek te worden. Ook u krijgt de kans
om Albrecht vragen te stellen. Allerzins de moeite waard om naar Amsterdam te komen!
En is het gesprek met Albrecht al een reden, na de pauze krijgt u een concert van de jonge
talenten Zofia Hanna en pianist Ramon van Engelshoven. Zofia is als mezzo-sopraan
samen met Ramon die dit jaar als stipendiaat naar Bayreuth zijn geweest. Deze avond leert
u beide ‘in concert’ kennen. Zij zullen o.a. werken van Wagner ten gehore brengen.
Wij hopen onze leden in grote getale te ontmoeten voor deze uitzonderlijke avond.
Aanmelden op: https://www.wagnergenootschap.nl/agenda/aankomende-activiteiten
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Acht avonden opera op NPO 1 met Sílvia Sequeira
Sílvia Sequeira, winnares van de Wagnerprijs 2022 bij het IVC, neemt dit seizoen deel aan het
programma Aria. Vanaf zondag 2 oktober wordt dit programma om 20.30 uur uitgezonden op
NPO 1. Sílvia komt vanaf aflevering 2 (op 9 oktober) aan bod.
De kandidaten worden beoordeeld door een jury waarvan de talentscout van ons genootschap,
Rosemary Joshua, voorzitter is. Presentatie is in handen van Dionne Stax.

Sílvia Sequeira

Königskinder bij DNO
Königskinder is een opera van Engelbert Humperdinck die vanaf 4 oktober bij DNO wordt
uitgevoerd. In deze opera waarin het Nederlands Philharmonisch orkest onder leiding van erelid
Marc Albrecht staat en de regie in handen
6 t/m 22 oktober
is van Christof Loy, treedt ook Eva Kroon
op. Eva was stipendiaat bij de Festspiele in
2019.
De lijn tussen Humperdinck en Wagner is
er een van wederzijdse vriendschap. Op
uitnodiging van Richard Wagner
assisteerde Humperdinck bij de première
van Parsifal in 1882. Bovendien gaf
Humperdinck muziekles aan zoon
Siegfried.
Na de dood van Richard Wagner kwam de
muzikale ontwikkeling van Humperdinck
vrijwel tot stilstand. Muziekdrama’s met
zo’n intensiteit als die van Wagner; die kon
niemand evenaren! Mede onder invloed
van Cosima, die hem aanmoedigde de
muzikale bewerkingen van sprookjes
verder te onderzoeken, kwamen Hänsel
und Gretel en Königskinder tot stand.

KÖNIGSKINDER
—
Engelbert Humperdinck

Een hartverscheurende sprookjesopera waarin niet de heks
maar de mens de grootste boosdoener is. Met het Nederlands
Philharmonisch Orkest onder leiding van Marc Albrecht. Bestel kaarten
met €10 voordeel via operaballet.nl met de actiecode WAGNER2022

Nu dus Königskinder in Amsterdam, een
productie waar Aldert Vermeulen ons al op
attendeerde.
Voor leden van het Wagner Genootschap
is er een speciale aanbieding waarbij u in
deze economische tijd nu eens een keer wat minder betaald voor een kaartje!

Met de actiecode WAGNER2022 krijgt u bij het bestellen van kaarten bij DNO € 10,korting.
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