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Van de voorzitter
Over integratie van Vrienden en
Liefhebbers en opheffing van de
Vrienden als afzonderlijke
vereniging
In eerdere nieuwsbrieven schreven we
al dat het naast elkaar bestaan van
Vrienden en Liefhebbers hinderlijk en
verwarrend is. Vrienden zijn leden van
een onafhankelijke vereniging van zich
bij de Vereeniging betrokken voelenden en Liefhebbers doneren rechtstreeks aan de organisatie ‘Stadsschouwburg en de Vereeniging’ en
genieten daarvoor enkele voordelen.
Ook is het een gegeven dat verenigingen zoals de Vrienden met een
geleidelijk teruglopend ledental te
maken hebben. Lid worden van iets als
Vrienden
van
………
(gebouwen,
erfgoed, culturele organisaties en zo
meer) is minder vanzelfsprekend dan
vroeger.
Overleg met De Vereeniging
In de laatste Algemene Ledenvergadering op 18 april van dit jaar vroeg
en kreeg uw bestuur de ruimte om
samen met de directeur van de
Stadsschouwburg en de Vereeniging
(kortweg SedV) te overleggen of tot
integratie van beide “loyaliteitsprogramma’s” kan worden gekomen. Dan
zijn er geen aparte Vrienden en
Liefhebbers meer, maar wel wat we nu
maar even ‘Vrienden nieuwe stijl’
noemen, die als begunstiger in directe
relatie staan tot SedV. Als zodanig zijn
zij ook direct door SedV te benaderen.
In die ALV is duidelijk gesteld dat dit
zou gaan betekenen het op termijn
opheffen van de Vrienden als aparte
vereniging (met één e).
Een besluit om op (nog te bepalen)
termijn de vereniging Vrienden van het
Concertgebouw “De Vereeniging” op te
heffen moet statutair door een

algemene vergadering van de leden
worden genomen, waarbij tenminste
tweederde van de leden aanwezig
moet zijn. Indien op die algemene
vergadering dit quorum niet gehaald
wordt, moet er statutair binnen vier
weken een nieuwe algemene vergadering worden uitgeschreven waarbij dan
geen quorum vereist is. Het besluit tot
opheffing moet bovendien met tweederde van de uitgebrachte stemmen
worden aangenomen.
Kaderdocument
Het overleg over hoe de uitwerking
van de integratie en dus de nieuwe
situatie
eruit
moet
zien
maakt
vorderingen, maar levert nog niet een
gezamenlijk
‘kaderdocument’
op
waarin zowel uw bestuur als de
organisatie SedV zich kunnen vinden.
De intentie om eruit te komen is aan
beide zijden zeker aanwezig.
Een dergelijk kaderdocument, met de
overwegingen en de voorgestelde
uitwerking, willen wij bij de oproep
voor een algemene vergadering mee
kunnen sturen. Zoals gezegd: daar
wordt nog aan gewerkt.
Onderwerpen van bespreking zijn: de
inbedding van de ‘Vrienden nieuwe
stijl’ in de organisatie van SedV en wie
op welke wijze voor hen in het nieuwe
kader opkomt met welke speelruimte.
Dat is deels vergelijkbaar met wat nu
uw bestuur doet.
Zeker niet onbelangrijk is de vast te
stellen nieuwe jaarlijkse bijdrage per
persoon of per adres. Die zou ons
inziens niet of nauwelijks hoger
moeten worden dan wat de Vrienden
nu betalen, tenzij er beduidend meer
voordelen verbonden zijn aan het zijn
van ‘Vriend nieuwe stijl’. Ook willen we
dat
vanzelfsprekende
Vrienden-
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activiteiten zoals Vriendenconcerten,
Nieuwsbrieven, ons initiatief ‘Jong
Talent’ en de programmering van
Podium voor de Stad gehandhaafd
blijven. Tot de ‘beduidend meer
voordelen’ behoren onder meer de
voordelen die nu bestaan voor Liefhebbers zoals de mogelijkheid om met
voorrang kaarten voor voorstellingen
of uitvoeringen te bestellen.
We hielden tot voor kort voor mogelijk
dat nog in 2018 een extra algemene
vergadering
bijeen
kon
worden
geroepen; maar dat gaan we niet
halen. Beter een goed voorbereide
algemene vergadering dan haastwerk.
We hopen en verwachten dat dat wel
in begin 2019 kan.
Extra algemene vergadering
Ik hoop dat we op afzienbare termijn
zo ver zijn dat we die extra algemene
vergadering kunnen uitschrijven, op
basis van een goed voorstel, om een
nieuwe fase in te gaan met alle
personen
die
affiniteit
met
De
Vereeniging hebben.
Intussen is de renovatie in volle gang
en naar onze mening gaat dat een
goed resultaat opleveren. Lees verder
over de renovatie op mde volgende
pagina in deze Nieuwsbrief!

Marc Wichers, voorzitter
-o-o-o-

Renovatie backstage
Vereeniging in volle gang
Voorafgaand aan de ALV van 18 april
j.l. hadden de directeur van SedV, Eva
Middelhoff, en het hoofd Facilitaire
Zaken, Leon Wellens, de aanwezige
Vrienden de plannen van de derde fase
van de renovatie uitgelegd. Momenteel
worden deze plannen uitgevoerd.
Als u dezer dagen langs ‘onze’
Vereeniging rijdt, dan ziet u nu aan de
kant van de Sloetstraat en de
Groesbeekseweg
de
opgetrokken
muren voor een forse uitbreiding van
de ruimte achter en om het podium
van de Grote Zaal. Op vrijdag 26
september werd door de wethouder de
heer Vergunst een ‘eerste steen’
gelegd voor de vernieuwbouw.

Op maandag 8 oktober kregen wij als
bestuur een rondleiding door de heer
Wellens langs de werkzaamheden. Wij
kregen iets te zien van hoe – naast
meer comfort voor concertbezoekers
waar met het grand café, de hal en de
zijfoyers beneden ook de bovenfoyers
worden verbeterd – er nu achter de
podia en in de kleine zalen nog veel
goede
dingen
gaan
gebeuren.
Backstage komt er door de verbreding
en uitbreiding naar achteren ruimte
voor goede en ruime kleedkamers en
voor een artiestenfoyer die op de
eerste etage een breed en open
uitzicht naar de Sloetstraat gaat
geven.

Er is veel aandacht besteed aan
praktische en logistieke wensen, zowel
van de theatertechnici als van de
horeca. Een voorbeeld: liften die op
diverse plekken net niet praktisch zijn
worden aangepast of vervangen. Dan
kan bijvoorbeeld een grote vleugel niet
alleen op het podium van de Grote
Zaal komen, maar ook middenin die
zaal als het programma daarom
vraagt.
De lift middenin het podium van de
Grote Zaal, waarmee de stoelen uit de
zaal onder dat podium kunnen worden
opgeborgen, was veel te smal en te
klein. Nu komt er een brede lift en dat
zal een forse tijdwinst voor de logistiek
opleveren (zie foto).
De trapopgang naar de Kleine Zaal
krijgt weer een statige dubbele
opgang. Daarvoor wordt een liftkoker
ontmanteld en de andere verruimd.
Intussen is er tot aan maart 2019 nog
wel veel bouw-activiteit, met voor de
artiesten
noodruimte
buiten
als
kleedruimte en laad- en los routes die
nu even dwars door de bouwwerkzaamheden heen gaan. Petje af voor
Joseph, Jeroen, Mehmet en andere
theatertechnici die het deze winter
daar toch mee zullen gaan klaren!
-o-o-o-
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Podium voor de Stad editie
2019 op zondag 17 maart.
Voor in uw agenda!
Voor de vierde maal zullen in de drie
concertzalen van de Vereeniging de
hele dag Nijmeegse amateurensembles
‘hun’ muziek maken. Ook nu zijn wij
als
Vrienden
programmeur,
de
productie ligt in de handen van
Stadsschouwburg/Vereeniging.
Er was veel animo om mee te doen,
niet alle aanmeldingen konden we
plaatsen. We voorzien nu een totaal
van 27 optredens! De formule van
precies parallel geplande optredens
van 25 minuten met steeds een
kwartier
ertussenin
bleek
goed
werkbaar en zo gaan we het weer
doen.
Er zal opnieuw weer ‘voor elk wat wils’
te
genieten
zijn.
De
volgende
ensembles (in totaal meer dan 900
uitvoerenden) staan in de line-up:
Campuskoor Veelstemmig
Kamerkoor Good Company
Groesbeeks Gemengd Koor met
Silvakwartet
Blaaskwintet van CMC
Balkankoor Kitka
blaaskwintet Pendada
Wereldmuziekkoor Nijmegen
Vocaal Ensemble Omnitet
Hatikwa
Salonorkest Symphonia
Blazersensemble La Spiritata
Nijmeegs Blazersensemble
Zanggroep Maqam
Promo Ensemble Huismuziek Nijmegen
Canto Novio
Colourfulcitykoor
Stemmen van Troost
Zangvereniging Caecilia
Studentenharmonieorkest Qharmony
Vocal Group NootScenario
Nijmeegs Strijkersgilde
Keizerstad Jeugdorkest
Nijmeegs Vrouwenkoor
Noviomagum Wind Orchestra met
Studentenkoor Alphons
Diepenbrock
Nijmeegs Senioren Orkest
Popkoor Popolo
Drumfanfare Michaël.
Het
programma
zal
om
11:00
beginnen en de optredens gaan door
tot 17:00 uur. Entree gratis!

Vriendenconcert zondag
2 december 2018, 12:30 uur
Het Furore Blaaskwintet
Het Furore Blaaskwintet (zie foto) is
een jong en enthousiast muzikaal
ensemble waarvan de leden elkaar
hebben leren kennen tijdens hun
studie
aan
het
Koninklijk
Conservatorium Den Haag en Codarts
Rotterdam.
Deze
vijf
blazers,
sommigen nog in opleiding en anderen
al afgestudeerd, wijden zich vol
overgave aan de kamermuziek.
Furore speelt regelmatig op diverse
podia door het hele land, was
meerdere malen live te horen op
radio 4 in de programma’s Opium en
Zomeravondconcert. Ook was er een
glimp van ze op te vangen op
televisie: in het programma Maestro
(2016) werkten zij mee aan de
coachingstrajecten van o.a. winnares
Leona Philippo. In april 2017 nam
Furore als één van 23 jonge
professionele kwintetten deel aan het
prestigieuze, internationale kamermuziekconcours in Lyon (FR). Op 18
oktober 2017 debuteerden ze in de
Kleine Zaal van het Concertgebouw in
Amsterdam.
Entree is gratis voor dit najaarsvriendenconcert. En u hoeft zich ook
niet vantevoren op te geven.

Nog geen contributie
Meestal vragen wij u al in het najaar
de contributie voor het nieuwe jaar
over te maken. Dit jaar wachten we
daar nog even mee. Zoals aangegeven
in het stuk van de voorzitter zijn wij al
ver gevorderd met ons overleg over de
integratie van Vrienden en Liefhebbers. Omdat wij verwachten dat dit
begin van het komend jaar zijn beslag
kan krijgen, leek het ons beter u nu
niet om contributie voor het komende
jaar te vragen, maar u wel alvast op te
wekken
om
na
een
mogelijke
integratie uw enthousiasme en warme
hart voor De Vereeniging te laten
blijken door dan ‘Vriend nieuwe stijl’ te
worden
van
de
geïntegreerde
organisatie.
-o-o-o-

Voorjaarsconcert zondag
28 april 2019
Pianist Thomas Beijer zal op zondag 28
april
2019
een
huzarenstukje
verrichten door de complete Suite
Iberia van de Spaanse componist Isaac
Albéniz te spelen. Kleurrijke muziek,
boordevol
Spaans
temperament.
Vanwege de soms extreme virtuositeit
is een uitvoering van de integrale Suite
Iberia een zeldzaamheid, dus mis deze
kans niet!
-o-o-o-

-o-o-o-
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De
bloemen
voor
het
Vriendenconcert
worden
door:

najaarsverzorgd

Vriendenconcert Kleine Zaal De Vereeniging
Zondag 2 december 2018, 12:30 uur
Furore Blaaskwintet

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
IBAN NL03 INGB 0005 6192 73

Maartje Valk – fluit
Helmke Jansen – hobo
Vincent Martig – klarinet
Ben Zenlinsky – fagot
Marije Korenromp – hoorn

PROGRAMMA
Samuel Barber (1910-1981)
Summer Music
Peteris Vasks (1946)
Music for a deceased friend
Franz Danzi (1763-1826)
Kwintet in g, op. 56 nr. 2
Paul Hindemith (1895-1963)
Kleine Kammermusik
Jean Françaix (1912-1997)
Kwintet nr. 1
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