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Beste lezer,
 
Als ‘zomersurprise’ ontvangt U bij dezen een - kleine - extra editie van onze Nieuwsbrief.
In de vorige editie waren, door een miscommunicatie, enkele artikelen weggevallen. Om dit
te herstellen hebben we bedacht om deze extra zomereditie uit te brengen, met de beide
weggevallen artikelen, aangevuld met nieuws dat we na het sluiten van de deadline nog
hebben binnen gekregen.
Wij wensen u nogmaals een goede zomertijd toe en tot ziens in het nieuwe seizoen.
De redactie (Geert Vinke, Ninon Vis, Pieter de Oude en Wil Senden)
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  HASO viert 90 jarig jubileum

  Wake Up! - Symfonisch Dansfeest in
Haarlem
 
Dit jaar viert het oudste symfonie orkest van Haarlem, het
‘Haarlems Amateur Symfonie Orkest’, zijn 90-jarig jubileum. Dit
jubileum wordt gevierd met een feestelijk programma, waarin
muziek en dans samenkomen.
Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met Dans &
Balletstudio Jolein uit Haarlem, waarbij kinderen en jongeren in de
leeftijd van 4 tot 20 jaar hun talenten laten zien.
Klassieke dansen en dansen van latere en hedendaagse perioden,
zullen door middel van een verhaal op deze muziek worden
uitgebeeld waardoor verrassende combinaties ontstaan.
Het verhaal vertelt over de afgelopen cultuur-arme
(Corona-)periode en werkt toe naar een nieuw begin waarin weer
volop van cultuur kan worden genoten.
Op het programma staan o.a.:
Ouverture Cosi Fan Tutti - W.A. Mozart;
Romeo en Julia, delen uit het Zwanenmeer en delen uit Sleeping



Beauty - P. Tsjaikovsky;
De Moldau - B. Smetana.
Dit feestelijke evenement vindt plaats op zondagmiddag 30
oktober in de Grote Zaal van de Philharmonie Haarlem. Aanvang:
15.00 uur en 16.15 uur.
Kaarten (incl. drankje na afloop) zijn bij  Philharmonie Haarlem
verkrijgbaar via www.theater-haarlem.nl  (Philharmonie):
Normaal €20,00.
Kinderen van 0 t/m 6 jr. € 5,00
Kinderen 7 t/m 15 jr. € 12,50
 

      

   

 

    NBE Seizoen 2022-2023
 
Het Nederlands Blazers Ensemble is klaar voor een gloednieuw
seizoen met – zoals bekend van dit unieke ensemble – een
veelzijdig en vaak diepzinnig programma:

Op 21 september viert het NBE de Dag van de Vrede in
TivoliVredenburg, Utrecht. Het Ensemble  nodigt gasten uit, die
recent of wat langer geleden gevlucht zijn uit oorlogsgebieden, om
te zingen, te performen met Spoken Word, te dansen en samen te
spelen. Op 22 september speelt het NBE nogmaals dit bijzondere
programma in Podium Mozaïek, Amsterdam.

In oktober gaat het NBE op tournee met Eternal Delight, een
krachtig programma met werken van de Georgische componist
Gia Kantsjeli en de Engelse componist Steve Martland. Beide
componisten waren steeds op zoek naar de essentie en het
eigene, maar hun muziek verschilt sterk. 
 
In november brengt het NBE een van zijn meest succesvolle
programma's weer terug in de theaters: het multidisciplinaire 
Concert in de vorm van een peer, over het leven van de
componist Erik Satie, meester van het absurdisme, maar ook
meester van de meest intieme, sensitieve muziek. In november
2022 én in maart 2023 is de voorstelling te zien in onder meer
Amsterdam, Groningen, Utrecht en Den Haag.

Natuurlijk speelt het NBE op 1 januari het jaarlijkse 
Nieuwjaarsconcert in Het Concertgebouw, hopelijk dit jaar weer
met publiek. Lezers van de NBE Nieuwsbrief zullen eind oktober
meer informatie ontvangen over het bestellen van kaarten.

http://www.theater-haarlem.nl


Het NBE brengt vervolgens – samen met Italiaanse musici – een
ode aan de stad met een levende ziel: Napolitana! Deze
voorstelling met muziek van de grote maestro's die Napoli heeft
voortgebracht, Domenico Scarlatti en Iovanni Pergolesi, gaat in
februari 2023 op tournee.

De door pers en publiek lovend ontvangen voorstelling van De
Schepping keert eind februari nog twee maal terug, in Amersfoort
en Blokzijl, dus haast je als je deze voorstelling nog wil zien! Ook
keert de Matthäus-Passion dit seizoen terug. Met een heel eigen
bewerking zet het NBE een nieuwe traditie voort in samenwerking
met de Duda Paiva Company. De NBE Matthäus duurt 80 minuten
en is een nieuw eclectisch arrangement van de originele
partituur. Lees hier alle info.

De Blazers sluiten het seizoen af met Jamaica. Het NBE gaat voor
het eerst in zijn geschiedenis naar dit prachtige eiland –
doordrenkt van de Reggaemuziek. Een aantal van de ervaren en
jonge helden uit Jamaica keert terug met het NBE en gaat mee op
tournee langs de Nederlandse podia.

Graag tot na de zomer in het theater!
 

      

 
  

 

  7e Lustrumconcert 25 september 2022

  Kamerorkest Con Sequenza speelt
De Kleine Prins
 
Gedurende de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog schreef
en illustreerde de Franse Piloot en schrijver Antoine de Saint-
Exupéry het poëtische verhaal van De Kleine Prins, dat in 1943 in
druk verscheen. Het boekje was en is enorm populair en werd in
vrijwel alle talen vertaald.
Een paar jaar geleden maakte componist en dirigent Reinier
Bavinck op basis van het verhaal een compositie, uit te voeren
door symfonie-orkest en een verteller. Het stuk ging in 2018 in
première bij het Verenigd Utrechts Symfonie Orkest.
In het stuk wordt in grote lijnen de reis van de Kleine Prins
gevolgd, langs verschillende planeten met zeer uiteenlopende
bewoners, waar de Prins een praatje mee maakt. Al die bewoners
zijn door Bavinck op een pakkende wijze verklankt en tijdens de
uitvoering wordt een aantal van de oorspronkelijke illustraties van
De Saint-Exupéry geprojecteerd. Voorafgaand aan iedere episode
wordt verteld waar de Kleine Prins nu weer belandt, en wordt zijn

https://nbe.crmplatform.nl/engine?service=urlresolver&mail=088B902D71FEA0A5&hurl=EC9AB0B864B4A5618F7DAE0C88388C7FFFC06E60A14296C6E55C3AEB0642B86FC49E66DC6A0DE7216C12F19B08C09E40206E9476791B86C619BE71797E5F7C01FE7B3EF140AA476824D6A0328A6889C24CA33642A6B251275719CDF63345C005B0F77B43802024899592A36D657C856AA631148DD6056AEC62E6731A8D88E7FEE8D1BC1DA722F5EBD998D8E98DE89D88


conversatie met de bewoner weergegeven.
Het Delfts Kamerorkest Con Sequenza zou in 2021 zijn 35-jarig
bestaan hebben gevierd, wanneer corona geen roet in het eten
had gegooid. Voor het uitgestelde lustrumconcert op 25 september
van dit jaar is gekozen voor een Frans-getint programma, waar De
Kleine Prins uitstekend in past.
Het concert onder leiding van de vaste dirigent Martin van de
Brugge, vindt plaats in de aula van het Christelijk Lyceum Delft,
aan het Molenhuispad en begint om 14.30 uur. Als verteller treedt
op Beatrice Dees, eerder verbonden aan Opera Forum.
Verder staan op het programma de Suite pour Orchestre, opus 49
van Camille Saint-Saens en de Parijse Symfonie (nr 31) van
Wolfgang Amadeus Mozart.
Nadere informatie: www.consequenza.nl .
 

      

 
  

 
  

    Voor U uitgelicht
 
Klassieke Zaken Magazine - juni 2022
In de 2021-2 editie van deze Nieuwsbrief werd het ‘Klassieke
Zaken Magazine’ voor het voetlicht gehaald. In de uitgave van juni
2022 staan weer veel lezenswaardige berichten en artikelen,
waarbij twee interessante zomerprojecten in de aankondiging:
 
Muziekzomer Gelderland 2022
Ooit gestart als het zomerpodium voor het Nationaal Jeugdorkest,
is de Muziekzomer Gelderland uitgegroeid tot een 17-daags
festival met zo’n 80 voorstellingen, concerten en evenementen. Ze
vinden allemaal plaats op bijzondere en ongebruikelijke
(buiten)locaties in Gelderland, uitgevoerd door talentvolle
muziekstudenten en jonge professionals. “De Muziekzomer
Gelderland is als een grote speeltuin, want hier beleef je projecten
die nergens anders mogelijk zijn”, aldus Coraline Groen, young
artist in residence van het festival. Het festival vindt plaats van 29
juli t/m 14 augustus. Voor uitvoerige informatie zie: 
www.muziekzomer.nl 
 
Viva Classic Live - Muziekfeest in Venlo
De afgelopen twee jaar was het stil op de Markt in Venlo. Dit jaar
keert Viva Classic Live grootser dan ooit terug. Niet alleen
vanwege het 10-jarig bestaan, maar ook omdat het klassieke
muziekfeest dat “begon als een droom, nog altijd verder groeit”,
aldus bariton en initiatiefnemer Sef Thissen. Het evenement is
inmiddels een begrip in Venlo en, dankzij de jaarlijkse TV-

http://www.consequenza.nl
http://www.muziekzomer.nl


 

  

 
  

   

 
  

   

 

registratie, ook ver daarbuiten. Tussen 3 en 11 september vinden
vijf concerten/shows in twee weekenden plaats met zeer diverse
muziekstijlen. Opera, operette, musical, filmmuziek, volksmuziek
en couleur locale’ gaan hand in hand voor deze jubileum
gelegenheid. Het ‘aardse’ wordt hierbij niet vergeten. Limburg zou
Limburg niet zijn als er niet heerlijk gegeten en gedronken zou
kunnen worden. Op de fraaie website van bariton Sef Thissen 
www.sefthissenmusic.nl kunt u uitvoerige informatie vinden over
de invulling van dit unieke muziekfeest.
 
Preludium - Muziekmagazine van het Concertgebouw & het
Concertgebouworkest - juni 2022
Orkest voor de Vrijheid
Als onderdeel van een wereldtournee komt op donderdag 11
augustus het speciaal hiervoor  opgerichte Ukranian Freedom
Orchestra naar het Concertgebouw. Het orkest telt 75 musici uit
orkesten en operahuizen uit heel Oekraine; allemaal vluchtelingen
of van militaire dienstplicht vrijgestelde Oekraïeners.
Het orkest - met als basis de Poolse hoofdstad Warschau - is een
initiatief van de Oekraïense overheid in partnership met de
Metropolitan Opera in New York. Het Poolse Ministerie van
Cultuur en de Poolse Nationale Opera ondersteunen het project.
De tournee start op 28 juli in Warschau, waarna  concerten
gegeven zullen worden in Londen, München, Berlijn, Edinburg en
diverse steden in de VS. Op het programma staan onder meer het 
Tweede Pianoconcert van Chopin (met Anna Fedorova als
soliste), de Zevende Symfonie van Valentin Silvestros (’s lands
meest bekende componist) en de Negende Symfonie ‘Uit de
nieuwe Wereld’ van Antonin Dvořák. Dit alles onder leiding van de
Canadees-Oekraïense dirigent Keri-Lynn Wilson die op dit idee
kwam om zijn vaderland te ondersteunen.
Het concert in Amsterdam maakt deel uit van de serie
ZomerConcerten van de Vriendenloterij.
Kaarten via: www.concertgebouw.nl  
 
Wil Senden
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2022
  Nummer   Deadline   Verschijnt op 
  2022-6   8 oktober   22 oktober
  2022-7  26  november   10 december
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