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Van de voorzitter
De Vereeniging
Na het concertseizoen 2015-2016 met
het eeuwfeest van De Vereeniging en
de renovatie van grote zaal, foyers en
grand café, een jaar waarin de
Vrienden hun bijdrage leverden in de
vorm van een prachtig boek over die
eerste eeuw is er ‘voor de buitenwacht’
nu wat minder te merken van de
voortgang met betrekking tot het
noodzakelijk onderhoud en de renovatie. Speciaal in het deel ‘backstage’
zijn de voorzieningen niet alleen voor
solisten maar ook voor de orkesten en
koren wel erg gedateerd. Het proces
van plannen maken en fondsen werven
gaat door en zoals de plannen nu
voorliggen, zal in de zomer van 2018
er een behoorlijke verbouwing plaatsvinden.
Liefhebber - Vrienden
Eerder schreef ik al over de verwarring
tussen ‘Liefhebbers’ zoals die de
afgelopen jaren door de organisatie
Stadsschouwburg / De Vereeniging
(S/V) telefonisch werden geworven en
Vrienden. ‘Liefhebbers’ zeggen rechtstreeks een bijdrage toe aan die
organisatie en krijgen daarvoor enige
voordelen m.b.t. theater- en concertbezoek. De Vrienden van De Vereeniging is een officiële vereniging gericht
op gebouw en muziekleven die haar
statutaire doelen nastreeft. Intussen is
het gesprek over Liefhebbers naast
Vrienden, dat eerder stagneerde, door
ons weer opgepakt met de waarnemend directeur. Dat is nog niet klaar.
Wij geven als Vrienden de voorkeur
aan een ‘gestaffeld’ aanbod vanuit
beide partijen gedragen. Dit aanbod
moet transparant zijn en mogelijkheden bieden aan wie zich bij het
muziek- en theaterleven betrokken
voelt om bij te dragen aan renovatie
(of andere zaken). Het aspect van een
vereniging waarin betrokkenheid bij

het muziekleven en bij De Vereeniging
een stem kan hebben en waarin ook
verantwoording wordt afgelegd willen
we niet uit het oog verliezen. Het moet
duidelijk zijn wat er met uw bijdrage
gebeurt en het is belangrijk dat u daar
– zo u wilt – ook iets over kunt
zeggen!
De renovatie
In het kader van de renovatie: kort
geleden organiseerde het Nijmeegs
geschiedkundig genootschap Numaga
een interessante avond. Hierin werd
vanuit diverse deskundigheden (architectuurhistorie, architectuur betrekking
hebbend op monumentale gebouwen
en ook Monumentenzorg) teruggekeken op de restauratie en verbouwing
van
het
publieksdeel
van
De
Vereeniging zoals dat recent is
gedaan. Bezwaren tegen onderdelen
van de restauratie en (voor discussie
vatbare) ‘fouten’ zijn besproken, in
samenhang overigens met recent
ontstane inzichten. Dat leidde tot
vervolgafspraken waarbij men de
intentie uitsprak om waar het niet
goed ging het zo mogelijk alsnog beter
te doen.
E-mail
Wij hadden de Vrienden van wie het email adres ons bekend is, deze
Numaga-avond tijdig aangekondigd
samen met enkele andere berichten.
Zie hoe nuttig e-mail voor ons als
communicatiemiddel is! Dus geef
alsnog uw e-mail adres door als we het
nog niet hebben!
Aftrekbare Schenking
Ik noem hier nog eens de mogelijkheid
om specifiek de Vrienden te steunen
op een manier die verder gaat dan de
‘gewone’ contributie die de penningmeester u jaarlijks vraagt. Dit kan op
een fiscaal gunstige manier (middels
periodieke schenkingen). Als dit uw
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interesse heeft geef ik graag informatie via het e-mailadres:
voorzitter@vriendenvereeniging.nl
Programma
Het behartigen van de belangen van
het concertpubliek en bevorderen van
het muziekleven (in brede zin) is een
statutair doel van de Vrienden. Het
uitbrengen van het jubileumboek en
het optreden als programmeur van het
Podium voor de Stad in april 2016
pasten daarin. Tot ons genoegen
programmeren we binnenkort weer
een zinderend Podium voor de Stad.
Ons voorjaars-Vriendenconcert belooft
ook een hoogtepunt te worden. Over
het boek, het Podium voor de Stad en
het concert van Peter Klimo leest u
elders in deze Nieuwsbrief. Wij zien u
graag op 12 en 26 maart in De
Vereeniging!
Marc Wichers, voorzitter
-o-o-oPodium voor de Stad editie 2017
Zondag 12 maart 2017 zal De
Vereeniging overdag weer gonzen van
muzikale activiteit! Vanaf half elf
’s ochtends zullen bijna veertig amateur-muziekensembles
komend uit
Nijmegen en omgeving samen ongeveer dertig optredens verzorgen in de
drie zalen van De Vereeniging. Het
gaat te ver om alle ensembles op te
noemen. Zie voor het volledige
programma ook de website van De
Vrienden evenals de website www.
stadsschouwburgendevereeniging.nl.
Slechts een kleine greep uit de
ensembles beschrijft de diversiteit: u
kunt luisteren naar een strijkorkest
van
jonge
muziekleerlingen,
het
Nijmeegs
seniorenorkest,
kleinere
zanggroepen,
een
slagwerkgroep
samen met een fanfare en jeugddrumband, meerdere koren waaronder
studentenkoren. De Vrienden zijn ook

dit jaar als programmeur gevraagd
door S/V. De samenwerking verloopt
prima. S/V verschaft vooral de
technische voorwaarden voor al die
enthousiaste
amateurs.
Toegang
gratis! Dus beste Vrienden, ga
luisteren naar de ensembles die u al
kent (of nog niet kent) en beleef de
veelheid van manieren waarop met
passie door amateurs muziek wordt
gemaakt.
-o-o-oNabeschouwing Vriendenconcert
op 23 oktober 2016
Na de vorige drie concerten in de
Grote Zaal genoten we met ruim
honderd muziekliefhebbers op zondagmiddag 23 oktober weer eens van een
mooi en ‘traditioneel’ Vriendenconcert
in de prachtige Kleine Zaal van De
Vereeniging. In de intieme sfeer van
de Kleine Zaal, die zo uitmuntend
geschikt
is
voor
kamermuziek,
luisterden we vol aandacht naar
liedkunst van hoog niveau. Sopraan
Nikki Treurniet en pianiste Andrea Vasi
kregen voor hun optreden niets dan lof
toegezwaaid: prachtige vertolkingen
van de liederen van Debussy, Britten
en Schumann door deze twee jonge,
enthousiaste en goed op elkaar
ingespeelde musici. Met het warme
timbre van Nikki’s stem en de
veelzijdige en subtiele begeleiding van
Andrea’s pianospel creëerden zij een
rijke waaier aan stemmingen, van
verfijnde
poëzie
tot
uitgelaten
vrolijkheid, van stille contemplatie tot
romantisch verlangen. De middag
werd besloten met een toegift, het
prachtige ‘Im Frühling’ van Franz
Schubert. Ook al was het buiten
onmiskenbaar herfst, binnen in de
Kleine Zaal was het publiek zonder
meer in een voorjaarsstemming na dit
concert.
Het enthousiasme werd gedeeld door
Nikki en Andrea zelf. Een optreden in
de Kleine Zaal blijkt voor musici altijd
weer een speciale ervaring, zo ook nu.
Bovendien waren ze blij weer eens een
liedrecital te geven, daarvoor zijn in de
reguliere concertprogrammering toch
maar weinig mogelijkheden.
-o-o-o-

Vriendenconcert op 26 maart 2017
Soms valt het geluk je in de schoot.
Nog argeloos, maar aangetrokken door
een boeiend concertprogramma reisde
ik op een vrijdag naar Utrecht voor
een
lunchpauzeconcert
in
Tivoli
Vredenburg. Ik meende aanvankelijk
naar een concert door conservatoriumstudenten te gaan, maar toen de
muziek begon, bleek direct dat het hier
dan toch om een heel bijzondere
klasse van conservatoriumstudenten
moest gaan: wat een virtuositeit! wat
een muzikaliteit! wat een samenspel!
Technisch veeleisende stukken die ook
in muzikaal opzicht het nodige van de
toehoorders verlangden, ontlokten het
publiek een spontaan en daverend
applaus, zo zeer overtuigden deze
musici met hun optreden.
Na afloop van het concert sprak ik één
van deze geweldige jonge musici: de
pianist Peter Klimo. Wat bleek: dit was
geen conservatoriumstudent maar een
laureaat van het Internationaal Franz
Liszt Concours! Peter Klimo won op de
laatste editie van het concours de
tweede prijs. We hadden een leuk en
enthousiast gesprek, en zowaar: hij
bleek best te voelen voor een recital in
Nijmegen.

het: de capaciteit van de Kleine Zaal is
beperkt, dus meld u snel aan!
Joop Leijendeckers
-o-o-oKaarten voor het Vriendenconcert
Gratis kaarten voor het Vriendenconcert van 26 maart kunt u aanvragen
als u uw ledenbijdrage voor 2017
betaald hebt (dat wil zeggen u mag
een kaart aanvragen voor het aantal
personen voor wie u betaald hebt) Dat
kan eenvoudig door een e-mail te
sturen aan de secretaris of door u aan
te melden via de website. Als u geen
internet hebt, kunt u zich natuurlijk
ook schriftelijk bij de secretaris
aanmelden. Vergeet niet uw lidnummer te vermelden en ook met hoeveel
personen u komt. U moet zich vóór
15 maart aangemeld hebben. Als u
geen kaart gereserveerd hebt, bent u
uiteraard nog steeds welkom, maar
een zitplaats garanderen kunnen wij
dan niet meer. Mochten alle toegangskaarten al vóór de concertdatum
gereserveerd zijn, dan zal een melding
hiervan op de website geplaatst
worden. Niet-leden kunnen zich ook
aanmelden voor het concert. Hiervoor
stellen wij maximaal 30 plaatsen ter
beschikking. Dit wordt vermeld in het
bericht over het concert in de pers. De
aangevraagde kaarten worden niet
toegezonden, maar u kunt ze ophalen
in de hal van De Vereeniging vóór
aanvang van het concert.
-o-o-oJubileumboek
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.

We moesten er de datum van ons
voorjaarsconcert voor verzetten, maar
het is gelukt. Kom dus naar De
Vereeniging om te genieten van het
pianospel van deze getalenteerde
jonge musicus. Hij brengt een rijk en
gevarieerd programma – zie daarvoor
elders in deze nieuwsbrief – waaronder
enkele werken die u niet snel nog eens
zultl horen in de concertzaal. U weet
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Als lid kunt u dit boek kopen tegen de
gereduceerde prijs van 19 euro (in de
boekhandel kost het boek 25 euro).
U kunt dit boek bestellen via onze
website: www.vriendenvereeniging.nl
onder de link: Vereeniging. Als
kortingscode vult u in: vriend. U kunt
het boek ook bestellen door 19 euro
over te maken op bankrekening
NL03INGB0005619273 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 na
afloop van het voorjaarsconcert.
Vriendenaanbieding
S/V biedt de Vrienden een speciale
Vriendenkorting aan voor het optreden
van het Concertgebouw Kamerorkest &
Stefan Vladar!
De Oostenrijkse muzikale duizendpoot
Stefan Vladar en het Concertgebouw
Kamerorkest (CKO) bundelen hun
krachten voor een veelkleurig programma. Zo klinkt onder meer een
frisse
bewerking
die
CKO-violist
Michael
Waterman
maakte
van
Beethovens elfde strijkkwartet. Stefan
Vladar verruilt de ‘bok’ voor de pianokruk om de solopartij te vertolken in
Mozarts lichtvoetige twaalfde pianoconcert.
Concertgebouw De Vereenigingzaterdag 27 mei 20.15 uur
dirigent/pianist Stefan Vladar
Elgar Serenade Op. 20
Mozart Pianoconcert nr. 12
Britten Simple Symphony for strings
Beethoven Strijkkwartet nr. 11 Op.
96, arr. M. Waterman.
Vriendenkorting
Vrienden van De Vereeniging kunnen
dit prachtige concert bezoeken met
50% korting.op de reguliere prijs €35,1e rang €28,- 2e rang).
Bestel uw ticket online via de website
www.stadsschouwburgendevereeniging
.nl, gebruik de actiecode Vriend2017
en maak gebruik van de korting. Het
aanbod geldt voor max. 2 tickets p.p.
Per ticket betaalt u € 1,- handlingskosten.
Van dit aanbod kan ook gebruik
gemaakt worden aan de dagkassa in
Stadsschouwburg Nijmegen of bij
telefonische reservering (024 3 22 11
00) met vermelding van de actiecode
Vriend2017. Er komt dan wel € 1,50
handlingskosten per ticket bij.
-o-o-oJaarverslag 2016
Op 24 april vond de jaarlijkse ALV
plaats. Het verslag daarvan vindt u bij
aanvang van de ALV op 26 maart a.s.

Op 17 april had voor de eerste keer
het Podium voor de Stad plaats
waarvoor de Vrienden als gastprogrammeur fungeerden, in samenwerking met S/V. De bedoeling was
amateurgezelschappen de gelegenheid
te bieden in De Vereeniging op te
treden. 41 muziekensembles traden op
(ook samen) in de Grote Zaal, de
Kleine Zaal en de Annazaal. Het werd
een groot succes, mede door het
organisatietalent
van
onze
penningmeester, Pieter de Vries Robbé.
Veel musici hebben de wens geuit dit
evenement jaarlijks te doen terugkeren.
Het voorjaars-Vriendenconcert, dat op
de avond na het Podium voor de Stad
plaats vond, werd georganiseerd in
samenwerking met de Mozartkring en
de NSVK. Sinfonia Rotterdam o.l.v.
Conrad van Alphen trad op met als
solisten Eleonore Pameijer( fluit) en
Remy van Kesteren( harp). Het
concert stond in het teken van het feit
dat
Mozart 250 jaar geleden een
bezoek bracht aan ons land. Ook werd
er
muziek
van
de
Nijmeegse
componist Joost Kleppe uitgevoerd.
Een nabeschouwing van dit concert
vindt u in onze Nieuwsbrief nr.60.
Het najaarsconcert vond plaats op 23
oktober en werd verzorgd door Nikki
Treurniet, sopraan, en Andrea Vasi,
piano. Het concert vond plaats in de
Kleine Zaal en werd bezocht door
ongeveer 100 personen. Een nabeschouwing van dit concert vindt u op
pagina 2 van deze Nieuwsbrief.
Het bestuur kwam in 2016 acht maal
bijeen, verder was er frequent contact
onderling of met derde partijen. De
heer Chiel Verhoeff trad in de ALV van
2016 officieel toe als lid van het
bestuur.
Zijn
komst
brengt
de
gemiddelde leeftijd van het bestuur
aanzienlijk naar beneden. Hij kreeg
onder andere als taak het verzorgen
van de website. Samen met zijn
dispuutsgenoot Guus van der Ham
heeft
hij
onze
website
geheel
vernieuwd en gebruiksvriendelijker
gemaakt.
Het bestuur heeft het gehele jaar
uitvoerig contact onderhouden met
S/V. Helaas overleed in de zomer
plotseling de directeur, mevrouw
Annemarie Kalkman. Lopende zaken
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zijn daardoor enigszins vertraagd.
Inmiddels is de heer Bart Vaessen als
interim-directeur aangetreden. Met
hem is uitgebreid contact geweest.
Onze voorzitter heeft een kwaliteitszetel
in
het
bestuur
van
het
Renovatiefonds voor De Vereeniging.
Met de besturen van NSVK en de
Mozartkring bestaan frequente contacten.
-o-o-oVriendenconcert najaar 2017
Voor het Vriendenconcert in het najaar
van 2017 is nog geen datum bekend.
-o-o-o-

Alg. Ledenvergadering
Zondag 26 maart 2017
11.00 uur
Oscar Leeuwzaal
De Vereeniging
Agenda
1. Opening en vaststelling agenda.
2. Verslag ledenvergadering van 24
april 2016 (voor aanvang van de
vergadering ter inzage, ook op
te vragen bij secretaris
@vriendenvereeniging.nl).
3. Jaaroverzicht 2016 (zie deze
Nieuwsbrief).
4. Jaarafrekening 2016 van de
penningmeester. Voor aanvang
van de vergadering ter inzage,
ook op te vragen bij penning
meester@vriendenvereeniging.nl
5. Verslag kascommissie,
goedkeuring van rekening en
verantwoording over 2016 en
decharge van het bestuur.
Benoeming nieuw lid kascommissie. Een voorstel daartoe
dient door de ledenvergadering
gedaan te worden.
6. Begroting voor het jaar 2017.
Voor aanvang van de
vergadering ter inzage, ook op
te vragen bij: penningmees
ter@vriendenvereeniging.nl.
7. Renovatie Vereeniging.
8. Betrokkenheid bij het
Renovatiefonds.
9. Rondvraag, w.v.t.t.k.
10. Sluiting.

De bloemen voor het
Vriendenconcert
worden
door:

voorjaarsverzorgd

Vriendenconcert Kleine Zaal De Vereeniging
Zondag 26 maart 2017, 12:30 uur
Peter Klimo, 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
Marc-André Hamelin (1961)
Esercizio per pianoforte, Omaggio a Domenico Scarlatti
Franz Liszt (1811-1886)
Bénédiction de Dieu dans la solitude
Samuel Barber (1910-1981)
Sonate in Es, op. 26
PAUZE
Béla Bartók (1881-1945)
Drie burlesken, op. 8c
Alexander Skrjabin (1872-1915)
Sonate nr. 3 in fis, op. 23

IBAN NL03 INGB 0005 6192 73

-4-

