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Van de voorzitter
Terugblik op het jaar van het
eeuwfeest 2015 – the party ain’t
over!
Zondagavond 22 november beleefden
we als Vrienden ons eigen hoogtepunt
in het kader van een eeuw De
Vereeniging. Voorafgaand aan een
prachtig concert door Camerata RCO
mocht ik het eerste exemplaar van ons
jubileumboek “Horen, Zien, Beleven,
Concertgebouw De Vereeniging 1915–
2015” overhandigen aan burgemeester
Bruls.

eerste!)
gastprogrammeurs
van
Podium voor de Stad. In de Grote
Zaal, de Kleine Zaal en de Annazaal,
simultaan, zullen grote en kleine
regionale amateurmuziekgezelschappen laten zien en horen wat ze kunnen
in korte optredens. Wij vroegen aan de
gezelschappen om zo mogelijk de
krachten te bundelen. Die suggestie is
opgepikt, bijvoorbeeld is er een plan
van de Koninklijke Zangvereeniging
Nijmeegs Mannenkoor om met het
Nijmeegs Vrouwenkoor en Nijmeegs
Kinderkoor samen te zingen, dan staan
er een kleine 120 zangers op het
podium in de Grote Zaal! Andere
combinatie:
Harmonie-orkest
St
Theresia Lent met Harmonie Hatert en
de Stefaantjes. In een conceptprogramma telt uw voorzitter 42 ensembles die 31 optredens verzorgen!
De avond van die zondag 17 april zal
de afsluiting zijn van een sensationeel
muziekweekend met ons voorjaarsconcert, dat overigens inhoudelijk geregeld is door de Mozartkring met
Sinfonia Rotterdam. Wij zijn partner in
het project.

Aanbieding jubileumboek

Wij gaan in het seizoen 2015–2016
nog even door met het eeuwfeest.
Eendracht maakt macht, dus doen we
dat weer in samenwerking met vertrouwde partners zoals de Nijmeegse
Stichting voor Kamermuziek, (NSVK)
de Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein en
Stadsschouwburg Nijmegen/Concertgebouw De Vereeniging (S/V). Op
zaterdag 16 april overdag trekt de
NSVK
samen
met
violiste
Liza
Ferschtman de kar. Dan zijn er diverse
masterclasses en zij speelt ’s avonds
bij het NSVK-concert. Zondag 17 april
overdag zijn wij als Vrienden (de

In de drukte van al die mooie
muziekmomenten op 17 april lukt het
ons niet om tussendoor onze jaarlijkse
algemene ledenvergadering te regelen.
Normaal is die ALV voorafgaand aan
het voorjaars-Vriendenconcert. We
wijken dus een keertje uit naar zondag
24 april, voorafgaand aan het concert
van de Dutch Classical Talents.
Restauratie van De Vereeniging:
hoe verder.
Al meerdere malen schreef ik in de
Nieuwsbrief over restauratie activiteiten en inspanningen die er op gericht
zijn
daarvoor
de
middelen
te
verwerven. Na de grote aanpassing
van het publieksgedeelte is er nog veel
te doen zeker backstage, waar de
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omstandigheden voor orkesten, koren,
solisten en dirigenten nauwelijks veranderd zijn sinds de jaren tachtig. Dat
gaat om vele miljoenen. Er wordt door
diverse partijen gelobbyd en onderhandeld met overheden en de grote
cultuurfondsen. De voorzitter van de
Vrienden heeft een zetel qualitate qua
in het bestuur van een stichting
specifiek voor fondsenwerving.
Daarnaast is in 2015 door Stadsschouwburg Nijmegen/Concertgebouw
De Vereeniging (S/V) – voorheen
Keizer Karel Podia – een initiatief
genomen om personen die zij kenden
als cliënt te vragen om Liefhebber te
worden. Dit voor een jaarbedrag van
60 euro (of 90 voor twee personen op
het zelfde adres). Liefhebbers krijgen
hiervoor
een
aantal
voordelen.
Verwarring
tussen
het
begrip
Liefhebbers en Vrienden dreigt. Wij
hebben als bestuur van de Vrienden
gepleit voor een heel duidelijke
presentatie van zowel onze vereniging
Vrienden naast de optie Liefhebber.
Wij vroegen om voor de personen die
best wat meer willen bijdragen dan
genoemde bedragen meer opties te
maken (als bij de Vrienden van het
Concertgebouw in Amsterdam) waarbij
men dan ook meer ‘emolumenten’
verkrijgt. In dat geval zou men dan
zowel aan de renovatie doneren als
deel uitmaken van een vereniging. Dit
is nog niet goed geregeld tot onze
spijt.

Jaaroverzicht 2015
Op 29 maart vond de jaarlijkse ALV
plaats. Het verslag daarvan vindt u bij
aanvang van de ALV op 24 april a.s.
Het voorjaars-Vriendenconcert na de
ALV, een samenwerking met de
Mozartkring en S/V, werd verzorgd
door het viool-pianoduo Marietta

Petkova en Vesko Eschkenazy. Het
concert in de Grote Zaal werd zeer
goed bezocht. Een nabeschouwing van
dit concert vindt u in Nieuwsbrief nr.
58 (najaar 2015).
Het najaarsconcert, in samenwerking
met de NSVK en S/V, stond in het
teken van het jubileum 100 jaar
Concertgebouw De Vereeniging. Het
had een extra feestelijk karakter, vond
plaats in de Grote Zaal en werd
bezocht door een talrijk publiek.
Voorafgaand aan het concert werd
door onze voorzitter het eerste
exemplaar van het jubileumboek
aangeboden aan de burgemeester van
Nijmegen. Het concert werd verzorgd
door Camerata RCO met medewerking
van de sopraan Judith van Wanroij.
Ook dit concert was een groot succes.
Een nabeschouwing van dit concert
vindt u elders in deze Nieuwsbrief.
Najaar 2015 is het jubileumboek
uitgekomen. De eindredactie berustte
bij mevrouw Josephine Woldring, in
samenwerking met het bestuur van de
Vrienden. Het bestuur heeft veel energie en tijd aan deze uitgave besteed.
Met name ons bestuurslid Joop Leijendeckers heeft veel voor deze uitgave
gedaan en de grote hoofdstukken over
klassieke muziek geschreven. In de
haast gaat er wel eens wat mis: het
hoofdstuk over AOV en HGO is ook van
zijn hand, maar abusievelijk is aan het
einde van het hoofdstuk de auteursnaam niet vermeld. Een samenvatting
van het boek vindt u in Nieuwsbrief
nr.58 (najaar 2015).
Het bestuur kwam in 2015 negen maal
bijeen, verder was er frequent contact
onderling of met derde partijen. Mevr.
Mieke Boex-Timmermans trad in het
voorjaar 2015 officieel toe als secretaris, zij was al eerder werkzaam voor
het bestuur. De samenstelling van het
bestuur eind 2015 is zoals vermeld in
het colofon.
Naast de lopende zaken heeft het
bestuur zich bezig gehouden met het
tot stand komen van het jubileumboek, het voorbereiden van het
jubileumconcert en de eerste voorbereidingen voor 17 april, de dag waarop
de Vrienden gastprogrammeur zijn
voor Podium voor de Stad.
Het bestuur heeft verder intensief
contact onderhouden met S/V. Wat dit

laatste punt betreft: S/V heeft een
renovatiefonds opgericht waarvoor z.g.
“Liefhebbers” worden gevraagd te
doneren. De voorzitter van de Vrienden van De Vereeniging is toegetreden
tot het bestuur van dit fonds.
Bestuursleden van de Vrienden waren
aanwezig bij de rondleidingen door De
Vereeniging in het kader van de
renovatie.
Met de NSVK was er contact over
gezamenlijke
acties,
zoals
het
jubileumconcert najaar 2015 en het
voorjaarsconcert 2016.
Met de Mozartkring is samengewerkt
voor het voorjaarsconcert 2015 en zijn
er afspraken gemaakt voor het avondconcert van 17 april 2016. Zie elders
in deze nieuwsbrief.
Onze leden kregen toegang tot
aangekondigde repetities van Het
Gelders Orkest in het kader van onze
samenwerking met de Vrienden van
Het Gelders Orkest. Ook konden onze
leden meedoen aan een Vriendentafel
in café Blixem, gevolgd door een
concert in De Vereeniging op 19 april
2015.

Volgende Vriendenconcert
17 april 2016 om 20.15 uur:
Toelichting

Leopold Mozart wist over te halen om
met zijn gezin naar Nederland te
komen. Wolfgang Amadeus Mozart was
toen pas negen jaar oud, maar was al
een musicus van naam en faam. Het
gezin vestigde zich in de residentiestad
Den Haag. Mozart gaf hier concerten,
evenals in Amsterdam, Haarlem en
Utrecht.
Op het programma van het concert
staat Mozarts ‘Haagse Symfonie’ en
vervolgens een later werk uit zijn
Parijse tijd: het Concert voor fluit,
harp en orkest. Dit werk wordt
geflankeerd door het werk Eros en
Psyche van de Nijmeegse componist
Joost Kleppe, waarin de fluit en de
harp eveneens de hoofdrollen vervullen. Als op 17 april Nijmegenaren met
Podium voor de Stad al de hele dag
muziek gemaakt hebben in alle
concertzalen van De Vereeniging, is
een origineel werk van een Nijmeegse
componist natuurlijk de kroon op de
dag. Maar Joost Kleppe levert nóg een
bijdrage: hij schreef speciaal voor dit
concert nieuwe cadensen voor de fluit
en de harp in het concert van Mozart!
Het bijzondere programma – en de
lange dag vol muziek! – wordt
afgesloten
met
Mozarts
laatste
symfonie, de ‘Jupiter’.

Wolfgang Amadeus Mozart bezocht ons
land 250 jaar geleden. Hij arriveerde
op 10 september 1765 en verbleef hier
tot eind april 1766. Op 21 april 1766
gaf hij in Utrecht zijn laatste concert in
ons land. Het Vriendenconcert op 17
april is dus vrijwel exact 250 jaar later
en is een mooie gelegenheid om
speciaal aandacht aan Mozarts muziek
te besteden.
De Mozartkring organiseert in 2016
een mooie serie van vier concerten
waarin tal van Mozarts Nederlandse
composities
centraal
staan.
Het
concert van vanavond is het tweede
uit deze serie en heeft een heel
speciaal Nijmeegs tintje, extra reden
voor de Vrienden van De Vereeniging
om van harte mee te werken aan het
organiseren van dit concert.
Het was Jan Walraad graaf van
Welderen, uit de Nijmeegse regentenfamilie Van Welderen, die vader
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Joost Kleppe

Kaarten voor dit Vriendenconcert
op 17 april 2016 om 20.15 uur
Vrienden van De Vereeniging kunnen
tot uiterlijk 10 april een gratis kaart
aanvragen bij de penningmeester.
Wanneer u samen Vriend bent kunt u
twee gratis kaarten aanvragen. De
aangevraagde kaarten kunt u op de

avond van het concert vanaf 19.30 uur
in de hal ophalen.
penningmeestervvdv@gmail.com of

zal zijn eerste indrukken en zijn
plannen met het orkest met de
Vrienden delen.’
De repetitie is in Musis Sacrum en
begint om 09:00 uur. Als u hierbij
aanwezig wilt zijn moet u zich
aanmelden via de website van Het
Gelders Orkest. Het aanmeldformulier
is te vinden op deze site bij de
Activiteiten voor Vrienden.

penningmeester@vriendenvereeniging.nl

Dit vriendenconcert komt tot stand
door een samenwerking van Mozartkring, de NSVK, S/V en Vrienden van
Concertgebouw De Vereeniging.

Naschrift Vriendenconcert
van 22 november 2015
Het najaarsconcert van de Vrienden
was in meerdere opzichten een bijzonder concert. Waar we gewoonlijk van
de muziek genieten in de intimiteit van
de Kleine Zaal, waren we nu te gast in
de majestueuze Grote Zaal. Geen
middagconcert maar een avondconcert, op het podium geen jong
aanstormend talent maar ervaren
musici uit het Concertgebouworkest.
Deze professionals zijn helaas niet
vaak meer te beluisteren in De
Vereeniging, maar voor het concert bij
de presentatie van het jubileumboek
kwamen ze graag naar Nijmegen.
De samenwerking met de NSVK heeft
belangrijk geholpen bij de realisatie
van dit concert. De NSVK-abonnementhouders waren in groten getale
aanwezig voor dit kamermuziekconcert
met buitengewoon avontuurlijke programmering. De muziek werd live
uitgezonden door Omroep MAX en
voorafgaand werd Joop Leijendeckers
door de presentator geïnterviewd over
de muziek van het concert en over het
eeuwfeest van De Vereeniging. De
avond begon met de aanbieding van
ons jubileumboek aan de burgemeester. De heer Bruls sprak daarna de
concertbezoekers toe en maakte meer
dan duidelijk dat we in Nijmegen trots
mogen zijn te beschikken over het
unieke, geliefde en internationaal
bekende
concertgebouw
dat
De
Vereeniging al honderd jaar is.
Daarna was het de beurt aan de
musici. Met zeldzaam te beluisteren
kamermuziek van Ralph Vaughan
Williams en Ernö Dohnányi en een
prachtige bewerking voor kamermuziekensemble van Richard Strauss’ Vier
letzte Lieder, waarin een glansrol was
weggelegd voor sopraan Judith van
Wanroij, namen zij de zaal voor zich
in. Enthousiaste reacties alom!

Judith van Wanroij met jubileumboek

Het concert is nog te beluisteren via de
volgende link:
http://www.radio4.nl/avondconcert/uit
zending/370859/avondconcert
In de pauze en na afloop van het
concert was het jubileumboek te koop.
Een
gezellig
samenzijn
in
het
restaurant van De Vereeniging, in
gezelschap van de musici, het NSVKbestuur, veel oud-bestuursleden van
de Vrienden en andere genodigden,
rondde de avond perfect af.

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.

Openbare repetities van HGO
In de eerste digitale nieuwsbrief van
de Vrienden van Het Gelders Orkest,
onlangs verstuurd, lezen we:
‘Activiteit alom! Op dinsdag 3 mei is er
weer een Vriendenrepetitie. Vóór de
pauze repeteert de kopersectie; na de
pauze zit het hele orkest op het
podium. Voor de repetitie bent u
welkom voor een kop koffie en zal,
zoals inmiddels traditie is, een
interview plaatsvinden. Dit keer met
de nieuwe directeur Wiebren Buma. Hij
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Alg. Ledenvergadering
Zondag 24 april 2016
13.30 uur
Oscar Leeuwzaal
De Vereeniging
(ingang via Grand Café)

Agenda
1. Opening en vaststelling agenda.
2. Verslag ledenvergadering van 29
maart 2015 (voor aanvang van
de vergadering ter inzage, ook
op te vragen bij: secretaris@
vriendenvereeniging.nl).
3. Jaaroverzicht 2015 (zie deze
Nieuwsbrief).
4. Jaarafrekening 2015 (voor
aanvang van de vergadering ter
inzage, ook op te vragen bij:
penningmeester@vriendenveree
niging.nl).
5. Verslag van de kascommissie,
goedkeuring van rekening en
verantwoording over het jaar
2015 en decharge van het
bestuur.
Benoeming nieuw lid kascommissie. Een voorstel daartoe
dient door de ledenvergadering
gedaan te worden.
6. Begroting voor het jaar 2016
(voor aanvang van de
vergadering ter inzage, ook op
te vragen bij: penningmeester@
vriendenvereeniging.nl).
7. Mutatie bestuur
Voorgesteld wordt:
dhr. Chiel Verhoeff.
8. Renovatie Vereeniging.
9. Betrokkenheid bij het
Renovatiefonds naast
fondsenwerving door de
Vrienden (toelichting deze
Nieuwsbrief).
10. Rondvraag, w.v.t.t.k.
11. Sluiting.

Vriendenconcert najaar 2016
Op 23 oktober 2016 zullen in het
Vriendenconcert twee jonge en zeer
getalenteerde
Nederlandse
musici
optreden: sopraan Nikki Treurniet en
pianiste Andrea Vasi. Dit duo maakte
recent veel indruk met de vertolking
van Benjamin Brittens liedcyclus On
this Island, in het Amsterdamse Muziekgebouw aan ’t IJ. Nikki en Andrea
traden op in het voorprogramma van
Anne Sofie von Otter en Kristian
Bezuidenhout. Dan moet je natuurlijk
wel wat in je mars hebben! We zijn
dan ook erg benieuwd naar hun
optreden in de Kleine Zaal van De
Vereeniging. Vast staat dat opnieuw
On this Island zal klinken, de rest van
het programma is op dit moment nog
niet bekend.

Programma Muziekweekend
16/17 april 2016 in
De Vreeniging
16 april 14.00-16.00 uur Kleine Zaal
Meesterklas Kamermuziek

Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek
67e seizoen, 2016-2017

Abonnementen via website www.nsvk.net vanaf 1 april.
1. Woensdag 19 oktober 2016
Severin von Eckardstein, piano
Andriy Bielov, viool
Lars Wouter van de Oudenweijer,
klarinet
Werken van Bartók, Prokofjev,
Stravinsky, Berg, Khachaturian
2. Maandag 21 november 2016
Bertrand Chamayou, piano
Werken van Ravel, Schubert/Liszt,
Schubert
3. Maandag 12 december 2016
Jerusalem Kwartet, strijkkwartet
Veronika Hagen, altviool
Gary Hoffman, cello
Werken van Dvořák
4. Maandag 9 januari 2017
Ian Bostridge, tenor
Julius Drake, piano
Liederen van Schumann en Brahms

5. Maandag 20 februari 2017
Quatuor Ebène, strijkkwartet
Werken van Mozart, Beethoven,
Ravel
6. Woensdag 22 maart 2017
Lorenzo Gatto, viool
Julien Libeer, piano
Werken van Beethoven
7. Maandag 10 april 2017
Liza Ferschtman, viool
Dmitri Ferschtman, cello
Katrien Baerts, sopraan
Vjatsjeslav Poprugin, piano
Mila Baslawskaja, piano
Peter Prommel e.a., slagwerk
Werken en liederen van
Sjostakovitsj
8. Dinsdag 9 mei 2017
Grigory Sokolov, piano
Werken: nog niet bekend

16 april 20.15 uur Grote Zaal
Concert NSVK
17 april 10.00-17.30 uur alle zalen
Podium voor de Stad
17 april 20.15 uur Grote Zaal
Concert Vrienden met Mozartkring

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
vacature
Secretariaat:
P Pastoor v Soevershemstraat 34,
6525 SW Nijmegen
E secretaris@vriendenvereeniging.nl
W www.vriendenvereeniging.nl
IBAN NL03 INGB 0005 6192 73

Vriendenconcert Grote Zaal De Vereeniging
Zondag 17 april, 20:15 uur
Sinfonia Rotterdam o.l.v. Conrad van Alphen
Eleonore Pameijer, fluit
Remy van Kesteren, harp
PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Symfonie nr. 5 in Bes, KV22 ‘Haagse Symfonie’
Wolfgang Amadeus Mozart
Concert voor fluit, harp en orkest in C, KV299
PAUZE
Joost Kleppe (1963)
Eros en Psyche, voor fluit, strijkorkest, harp en slagwerk
Wolfgang Amadeus Mozart
Symfonie nr. 41 in C, KV551 ‘Jupiter’
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