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Van de voorzitter
In het seizoen 2015-2016 stond het
honderdjarig
bestaan
van
De
Vereeniging centraal. Het hoogtepunt
voor De Vrienden was ons najaarsconcert in de Grote Zaal op 22
november door Camerata RCO en de
presentatie van onze trots: het boek
Horen, Zien en Beleven over een eeuw
De
Vereeniging.
In
de
vorige
Nieuwsbrief heeft u daarover kunnen
lezen.
In april van dit jaar beleefden we voor
de eerste maal het Podium voor de
Stad. Veertig amateur-muziekensembles verzorgden dertig enthousiaste
optredens in de Grote Zaal, de Kleine
Zaal en de Anna-zaal. Wij als Vrienden
van De Vereeniging waren gastprogrammeur. Ons bestuurslid Pieter
de Vries Robbé had de contacten met
de ensembles gelegd en met meerdere
deskundigen een boeiend programma
gemaakt. Door de medewerking van
de ensembles en goede afstemming
met Stadsschouwburg/DeVereeniging
liepen de optredens niet uit, ondanks
de begrensde speeltijd en de korte
wisseltijden! Bezoekers konden steeds
op tijd bij de door hen gekozen
optredens zijn. Dat is een groot
compliment voor iedereen die bij de
organisatie betrokken was!

Nijmeegs
vrouwenkoor
en
een
kinderkoor in een volle Grote Zaal. Op
onze vernieuwde website vindt u meer
beelden en zelfs enig video-materiaal
van deze mooie dag.
Wij boden direct na deze succesvolle
dag aan om begin 2017 dit evenement
te herhalen. Zondag 12 maart 2017
overdag staat gereserveerd voor het
Podium voor de Stad en Nijmeegse
amateur-ensembles
zullen
weer
benaderd worden. We zien onze
inbreng in dezen als passend in de
doelstellingen van De Vrienden.
Externe contacten
Wij onderhouden uiteraard contacten
met de leiding van Stadsschouwburg/
DeVereeniging zowel over noodzakelijke fondsenwerving als over de wijze
waarop wij de belangen van de
Vrienden optimaal kunnen behartigen.
De ernstige ziekte en het onverwacht
overlijden van de directeur van
Stadsschouwburg/DeVereeniging,
Anne Marie Kalkman, heeft wel invloed
gehad op de overlegmogelijkheden. Er
is dit seizoen een interim directeur, de
heer Bart Vaessen, langjarige directeur
van De Lindenberg en een paar jaar
geleden ook waarnemer op deze
positie. Wij gaan met hem het gesprek
aan over zaken die ons bezighouden.
Op onze actielijst staat het scheppen
van duidelijkheid over de relatie
Vrienden van De Vereeniging en
“Liefhebbers” zoals die afgelopen
seizoen zijn geworven door Stadsschouwburg/DeVereeniging. Wij willen
dat betrokkenen bij het concert- en
theaterleven precies weten waar hun
steun terecht komt en wat zij kunnen
verwachten als ‘tegenprestatie’.

Foto: Bart Notelaars
Op de foto ziet u een moment uit een
optreden van maar liefst drie koren,
het
Nijmeegs
Mannenkoor,
een

Als bestuurslid van De Vrienden
bekleedt uw voorzitter een kwaliteitszetel in het bestuur van de stichting
Renovatie
Vereeniging,
waarvan
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onlangs de oprichtingsakte is gepasseerd. Informatie over deze stichting
vindt u in onze vorige Nieuwsbrief.
Overig nieuws
Met genoegen meld ik het toetreden
tot ons bestuur in de algemene
ledenvergadering in april van Chiel
Verhoeff. Hij stelt zich verderop in
deze Nieuwsbrief voor. Zijn aandachtsgebied zal onder andere zijn onze
website

www.vriendenvereeniging.nl,

die hard aan een opknapbeurt toe was.
Wat de technische ‘ruggengraat’ van
de site betreft, deze is vernieuwd door
een dispuutsgenoot van Chiel, de heer
Guus van der Ham. Dank aan beiden!
Ons bestuurslid Joop Leijendeckers is
gevraagd om vanuit zijn deskundigheid
(met name als auteur van ons
jubileumboek) te spreken bij een
symposium van de Historische Vereniging Gelre op 4 maart 2017 over het
muziekleven in Gelderland door de
eeuwen heen.
Aftrekbare Schenking
Tenslotte wil ik u in deze column
wederom attenderen op de mogelijkheid om De Vrienden te steunen op
een manier die verder gaat dan de
jaarlijkse contributie die de penningmeester ook dit najaar aan u vraagt.
Een periodieke gift, voor ten minste
vijf jaar toegezegd, is jaarlijks en
zonder drempel fiscaal aftrekbaar en
zo kunt u met flinke hulp van de fiscus
De
Vrienden
steunen.
Notariële
vastlegging
van
de
te
sluiten
overeenkomst is niet nodig. Informatie
hierover kunt u krijgen via de mail:
voorzitter@vriendenvereeniging.nl.
Wij hopen u te begroeten op het
aanstaande
najaars-Vriendenconcert
op 23 oktober waarover u elders in
deze Nieuwsbrief kunt lezen. Tot dan!
Marc Wichers, voorzitter

De Vriendenconcerten in
2016
Het laatste Vriendenconcert op 17 april
was een prachtige afsluiting van een
dag vol muziek in De Vereeniging.
Overdag was er Podium voor de Stad,
met volop gelegenheid voor de
Nijmeegse amateurmusici en ensembles
om
te
laten
horen
hoe
professioneel
zij
muziek
maken.
’s Avonds werd deze bijzondere dag
afgesloten door een beroepsensemble
van hoog niveau: Sinfonia Rotterdam
bracht onder leiding van dirigent
Conrad van Alphen een prachtig en
bijzonder programma met muziek van
Mozart
en
van
de
Nijmeegse
componist Joost Kleppe. Solisten in de
muziek van Mozart en Kleppe waren
de fluitiste Eleonore Pameijer en
harpist
Remy
van
Kesteren.
Toonkunstenaar Kleppe was uiteraard
in hoogsteigen persoon aanwezig in de
Grote Zaal van De Vereeniging. Voor
dit concert werd samengewerkt met de
Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein, De
Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek
en
met
Stadsschouwburg/
DeVereeniging. Het concert kon op erg
veel belangstelling rekenen en het
enthousiasme voor het uitstekend
musicerende orkest was groot.
Na het duo Petkova-Eschkenazy in
maart 2015 en Camerata RCO in
november
2015
bracht
Sinfonia
Rotterdam met het avondconcert van
17 april het derde Vriendenconcert op
rij in de Grote Zaal van De
Vereeniging. We hebben genoten van
deze drie bijzondere concerten, maar
zijn nu weer echt toe aan onze ‘eigen’
concerten: kleinschalig en intiem in de
kamermuziekatmosfeer van de Kleine
Zaal.
-o-o-o-

Najaarsconcert 23 oktober
Alerte muziekliefhebbers hebben in
2016 al tweemaal kunnen genieten
van het geweldige pianospel van
Andrea Vasi in de Kleine Zaal van De
Vereeniging. Op 23 oktober komt zij
terug, in gezelschap van sopraan Nikki
Treurniet. Voor Nikki wordt het haar
eerste optreden in de Kleine Zaal.

wordt uitgevoerd. Erg jammer, want
daaronder bevinden zich vele parels,
instrumentale zowel als vocale muziek.
De Liederkreis opus 39 hoort daar in
ieder geval niet tussen. Het is één van
Schumanns
bekendste
en meest
geliefde
liederenbundels,
naast
bijvoorbeeld Frauenliebe und Leben.
Schumann schreef zijn twaalf liederen
uit Liederkreis opus 39 op gedichten
van Joseph Eichendorff in het jaar
1840, dat bekend staat als het
Liederjahr, refererend aan Schumanns
buitengewone productiviteit.
Nikki Treurniet
Het programma op 23 oktober:
muziek van Claude Debussy,
Benjamin Britten en Robert
Schumann
Debussy gebruikte voor verschillende
van zijn liederenbundels gedichten van
Paul Verlaine. Zo ook voor de Ariettes
oubliées, die behoren tot Debussy’s
vroege werken. Geschreven tussen
1885 en 1887 werden deze zes
liederen na een herziening door
Debussy pas in 1903 als Ariettes
oubliées gepubliceerd. Debussy droeg
de cyclus op aan de Schotse zangeres
Mary Garden. Zij was de legendarische
eerste Mélisande, die de gelijknamige
rol in Debussy’s beroemde opera
Pelléas et Mélisande in april 1902 in
Parijs voor het eerst vertolkte.
Net als Debussy had Benjamin Britten
een speciale voorliefde voor vocale
muziek. Zijn oeuvre is omvangrijk: in
de CD-box Britten. The complete
Works omvat het gedeelte ‘voices’
maar liefst 16 CD’s. En dan is opera
nog niet meegerekend! Voor On this
Island, met het vroege opusnummer
11, gebruikte Britten teksten van W.H.
Auden. Deze bundel van vijf liederen is
de eerste van Brittens gepubliceerde
liedcycli.
De twee folksongs O Waly, Waly en
The Salley Gardens behoren tot de
bekendste van de in totaal ongeveer
zestig volksliederen die Benjamin
Britten bewerkte voor zangstem met
pianobegeleiding.
Van Schumanns muziek wordt wel
gezegd dat driekwart ervan nauwelijks
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Andrea Vasi
Kaarten voor dit Vriendenconcert
Gratis kaarten voor het bijzondere
Vriendenconcert kunt u aanvragen bij
de penningmeester als u uw ledenbijdrage voor 2016 betaald hebt. U
moet zich vóór 20 oktober aangemeld
hebben. De aangevraagde kaarten
worden niet toegezonden, maar u kunt
ze ophalen in de hal van De
Vereeniging vóór aanvang van het
concert.
penningmeestervvdv@gmail.com
of
penningmeester@vriendenvereeniging.
nl
-o-o-o-

Vooruitblik vriendenconcert
en ALV maart 2017
De Algemene Ledenvergadering 2017
en het voorjaarsconcert zullen zijn op
19 maart 2017. De ALV begint om
11:00 uur en het concert om 12:30
uur. Programma en artiesten voor het
concert zijn op dit moment nog niet
bekend.
-o-o-o-

Vriendenconcerten – gratis
toegankelijk, maar niet meer
zonder plaatsreservering!

maximaal 50 plaatsen ter beschikking.
Dit zal vermeld worden in het bericht
over het concert in de pers.

De grote opkomst voor het laatste
Vriendenconcert in de Kleine Zaal –
Parijs en de Muziek, 2 november 2014
– heeft het bestuur van De Vrienden
compleet verrast. Natuurlijk waren we
blij met zoveel animo voor het concert,
maar minder plezierig was dat een
stampvolle Kleine Zaal voor sommige
concertgangers betekende dat er geen
enkele plaats meer beschikbaar was en
dat men onverrichter zake huiswaarts
moest keren. Hoe verheugend het
enthousiasme voor onze concerten ook
mag zijn, dit is natuurlijk een
onwenselijke situatie. Het bestuur
heeft er dan ook over nagedacht hoe
herhaling in de toekomst te voorkómen.

Openbare repetities van Het
Gelders Orkest

Onze concerten zijn gratis toegankelijk
voor zowel leden als niet-leden. Dit
laatste mag misschien vreemd lijken,
maar we willen graag zo veel mogelijk
muziekliefhebbers laten genieten, en
we hopen natuurlijk ook bij elk concert
nieuwe
leden
te
werven.
Ons
standpunt is dan ook dat iedereen
welkom is en blijft, inclusief niet-leden.
De oplossing die we bedacht hebben is
de volgende: voortaan moet u zich
aanmelden voor een concertkaartje.
Dat kan eenvoudig door een e-mail te
sturen aan onze penningmeester en
het is ook mogelijk dit via de
(vernieuwde) website te doen. Als u
geen e-mail of internet heeft kunt u
zich natuurlijk ook schriftelijk bij het
secretariaat aanmelden. Vergeet niet
te vermelden met hoeveel personen u
naar het concert komt!
Als uiterste datum waarop u zich kunt
aanmelden hanteren we twee dagen
vóór het concert. (Omdat de concerten
altijd op zondag zijn, is de uiterste dag
dus altijd een vrijdag.) Als u geen
plaats gereserveerd heeft bent u
uiteraard nog steeds welkom om naar
De Vereeniging te komen, maar een
zitplaats garanderen kunnen we dan
niet meer. Mochten alle toegangskaarten al vóór de concertdatum
gereserveerd zijn dan zal een melding
hiervan op de website geplaatst
worden.
Niet-leden moeten zich ook aanmelden
voor de concerten. Hiervoor stellen wij

De
afgelopen
jaren
konden
de
Vrienden van De Vereeniging na
persoonlijke aanmelding repetities van
Het Gelders Orkest bijwonen in Musis
Sacrum.

gemiddelde leeftijd van het bestuur
drastisch verlaagde’. Behalve dat hoop
ik ook op vele andere vlakken een
waardevolle bijdrage te leveren aan de
Vrienden van De Vereeniging. Ik zal
me vooral bezig gaan houden met de
digitale communicatie, in het bijzonder
de website.

Helaas heeft Het Gelders Orkest laten
weten deze mogelijkheid niet meer te
kunnen bieden. De repetities zijn dit
seizoen exclusief voor de Vrienden van
Het Gelders Orkest.

Jubileumboek
Het boek “Horen, zien, beleven,
Concertgebouw De Vereeniging 1915–
2015” handelt in woord en beeld over
alles wat er in de afgelopen honderd
jaar gebeurd is in De Vereeniging. U
hebt een uitgebreid bericht hierover
ontvangen in Nieuwsbrief nr. 58.
Als lid kunt u dit boek bestellen tegen
de gereduceerde prijs van 19 Euro (in
de boekhandel kost het boek 25 Euro)
door dit bedrag over te maken op
bankrekening NL03 INGB 0005 619273
t.n.v penningmeester Vrienden van De
Vereeniging o.v.v. “Boek” samen met
uw lidmaatschapsnummer of adres. U
krijgt het boek dan thuis bezorgd. U
kunt het boek ook kopen in De
Vereeniging.

Geschiedenismarkt in de
Stevenskerk
De Vrienden van De Vereeniging zijn
op vrijdagavond 14 en zaterdag 15
oktober aanstaande aanwezig op de
Geschiedenismarkt in de Stevenskerk,
waarover meer informatie op:
http://stevenskerk.nl/action/events/ite
m/350/024-geschiedenisnijmegen.html.
Daar zal dan ook ons jubileumboek
weer te koop zijn.
-o-o-o-

Chiel Verhoeff nieuw
bestuurslid VvdV
Het is nu een paar maanden geleden
dat ik bestuurslid werd. De voorzitter
grapte bij mijn aantreden dat ik ‘de
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Chiel Verhoeff
Dan kort iets over mijzelf. Ik ben
geboren en getogen in Nijmegen. Ik
verhuisde naar Loenen op mijn
twaalfde, maar verruilde de Veluwe
weer voor het prachtige Noviomagum
om te gaan studeren. Inmiddels heb ik
de
opleiding
Bedrijfscommunicatie
afgerond en ik ben met een tweede
master bezig: Amerikanistiek. Naast
mijn studie ben ik actief lid van
Dispuut De Gong en ik zit sinds een
jaar of vijf in het comité dat het
jaarlijkse concert van het Nederlands
Studenten
Orkest
in
Nijmegen
organiseert. Met De Gong bezoeken we
met enige regelmaat concerten in De
Vereeniging, maar mijn liefde voor de
klassieke muziek gaat wat verder
terug. Als klein kind heb ik de
operabewerkingen van Frank Groothof
helemaal grijs gedraaid, met als
favoriet De Toverfluit.
-o-o-o-

Contributiebetaling 2017
Wilt u zo vriendelijk zijn uw contributie
voor 2017 over te maken op rekening
NL03 INGB 0005 6192 73 o.v.v. “jaar
2017” en liefst ook uw lidmaatschapnummer. Dat nummer staat op de
adresdrager annex contributienota als
u de Nieuwsbrief per post krijgt of in
de e-mail die de digitale Nieuwsbrief
begeleidt. De contributie bedraagt
22,50 Euro voor één persoon of 40
Euro voor twee personen (meer mag).

De bloemen voor dit concert worden
verzorgd door:

Vriendenconcert Kleine Zaal De Vereeniging
Zondag 23 oktober 2016, 12:30 uur
Nikki Treurniet, sopraan en Andrea Vasi, piano

Colofon
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van
de
vereniging
‘Vrienden
van
Concertgebouw De Vereeniging’ en
wordt verspreid onder de leden en
relaties.
Het bestuur van De Vrienden:
Marc Wichers (voorzitter)
Mieke Boex-Timmermans
(secretaris)
Pieter de Vries Robbé
(penningmeester)
Joop Leijendeckers
Chiel Verhoeff
Secretariaat:
P Pastoor v Soevershemstraat 34,
6525 SW Nijmegen
E secretaris@vriendenvereeniging.nl
W www.vriendenvereeniging.nl

PROGRAMMA

Claude Debussy (1862-1918)
Ariettes oubliées
Benjamin Britten (1913-1976)
Uit Folk Songs: O Waly, Waly
Benjamin Britten
Uit Folk Songs: The Salley Gardens
Benjamin Britten
On this island, opus 11
PAUZE

Robert Schumann (1810-1856)
Liederkreis, opus 39

IBAN NL03 INGB 0005 6192 73
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