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U bent aan zet !
Op deze plek schreef ik vaak over de
ongewenste verwarring tussen ons als
Vrienden van De Vereeniging (een
onafhankelijke vereniging) en de Liefhebbers (het loyaliteitsprogramma van
Schouwburg en Vereeniging, kortweg
SedV). Inmiddels zetten we in twee
extra ledenvergaderingen de stappen
om aan die verwarring een eind te
maken. Vrienden en Liefhebbers houden op te bestaan maar ‘starten direct
door’, geïntegreerd in het loyaliteitsprogramma Vrienden van Stadsschouwburg en De Vereeniging. Dat is
voor ons een ander organisatorisch
kader, maar de activiteiten waar de
Vrienden van De Vereeniging aan
gewend zijn worden, binnen dat kader,
voortgezet.
In de extra ledenvergadering op 28
februari jl. werd het voorstel tot formele ontbinding (per 1 januari 2020)
van de vereniging Vrienden van De
Vereeniging aangenomen. In de statutair noodzakelijke tweede extra ledenvergadering op 27 maart werd dit
besluit unaniem bekrachtigd en daarmee definitief.
Nu bent u aan zet! Wij vragen u
om u nu zelf te melden als Vriend
van Stadsschouwburg en De Vereeniging. Dat aanmelden kunnen/
mogen wij niet voor u doen. In
bijgaande flyer leest u hoe dat
kan, online of met de antwoordkaart.
De nieuwe jaarbijdrage die nu aan u
gevraagd wordt, is wat hoger dan u
gewend was. U mag ook meer verwachten! Niet alleen twee Vriendenconcerten en Nieuwsbrieven, er komen
twee Vriendenvoorstellingen in de
Stadsschouwburg bij.

De
Liefhebbers
hadden
al
de
mogelijkheid om met voorrang,
voordat de algemene reserveringen online van voorstellingen en
concerten in het nieuwe seizoen
‘open gaan’, te boeken. Heel interessant voor gewilde concerten en
voorstellingen! Dat voorrecht krijgt u
nu ook als u Vriend van Stadsschouwburg en De Vereeniging wordt en dat
op korte termijn doet.

Als u zich nu snel meldt als Vriend van
Stadsschouwburg en Vereeniging krijgt
u de seizoensbrochure begin mei
met de post thuis en kunt u –
vanaf 14 mei 09.30 uur – met
voorrang voorstellingen boeken!
Ook zijn er dan nog exemplaren van
ons jubileumboek uit 2015 beschikbaar, lees hierover elders in deze
Nieuwsbrief.
Marc Wichers, voorzitter
-o-o-o-

Wat deden de Vrienden van
de Vereeniging in 35 jaar als
onafhankelijke vereniging,
betrokken bij onze iconische
concertzaal?
We vinden dat we, naast een beetje
weemoedig, best wel een beetje trots
mogen zijn.
In 1984 – het jaar van hun oprichting
– hielpen de Vrienden de afbraak van
het gebouw verhinderen. Die dreiging
van afbraak was toen reëel. Intussen
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is dat niet meer denkbaar door de
status van De Vereeniging, als nationaal monument.
Twee maal jaarlijks organiseerden wij
Vriendenconcerten, die ook voor anderen toegankelijk waren. Bij die Vriendenconcerten mochten we in recente
jaren – onder anderen – de gebroeders
Jussen, Thomas Beijer en Tobias
Borsboom ontvangen, langer geleden
Pierre Courbois (jazzdrummer!) en nog
meer aanstormend talent.
Meermalen zijn belangrijke aanzetten
gegeven tot en materiële bijdragen
geleverd aan verbetering van het
gebouw. Ik noem de restauratie van
de zuilen in de hal met bladgoud
ornamenten en ook de geslaagde
restauratie van de Kleine Zaal (na
rampzalige eerdere verbouwingen).
De cultuurhistorische verantwoording
van deze projecten kwam onder
andere van ons lid dr W.J. Pantus. Hij
schreef samen met mevr J. Kiliaan ons
jubileumboek
‘Tussen
Apollo
en
Bacchus – vijfenzeventig jaar Concertgebouw de Vereeniging’, dat in 1990
verscheen.
In 2015 gaven wij opnieuw een
jubileumboek uit: ‘Horen Zien Beleven
– Concertgebouw De Vereeniging
1915-2015’. Dit rijk geïllustreerde
boek is gefocust op dat wat er in die
eerste honderd jaar in de Vereeniging
gebeurde. Vooral muzikaal, maar ook
maatschappelijk. NB u kunt dit boek
nog krijgen als u zich aanmeldt als
Vriend van Stadsschouwburg en De
Vereeniging, lees hierover elders in
deze Nieuwsbrief.
Wij
betaalden
samen
met
de
Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek de klimaatbeheersingsinstallatie
voor
de
opslagruimte
van
de
Steinway-vleugel. Verder steunden we
meerdere schoolprojecten waarbij duizenden scholieren kennis maakten met
De Vereeniging en het Gelders Orkest.

Daarnaast ondersteunen, nog steeds,
de Vrienden de ‘Jong Talent’ concerten, waarbij regionale amateurensembles een kans bieden aan een
jonge musicus om als solist podiumervaring op te doen.
Het Podium voor de Stad is sinds 2016
een succesvol jaarlijks evenement
waarbij vele Nijmeegse amateurensembles, overdag op een zondag, in
een strak schema van beknopte
optredens zich presenteren. Bijna
duizend uitvoerenden en ruim tweeduizend belangstellenden waren er bij
in 2019. De Vrienden programmeren
dit muziekfeest en dragen bij aan PR.
Deze zomer zullen in de grote
concertzaal alle traptreden (ook op alle
balkons) voorzien worden van discrete
maar effectieve traptredenverlichting.
Ook dit wordt betaald door de
Vrienden.
-o-o-o-

Jubileumboek beschikbaar

Colofon

Het jubileumboek Horen, Zien en
Beleven, dat de Vrienden in 2015
uitgaven bij het eeuwfeest van De
Vereeniging, stellen wij beschikbaar
voor
de
nieuwe
Vrienden
van
Stadsschouwburg en De Vereeniging.
U kunt bij de schouwburgkassa vanaf
15 mei een jubileumboek ophalen! Per
adres één exemplaar en zo lang de
voorraad strekt.

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van
de
vereniging
‘Vrienden
van
Concertgebouw De Vereeniging’ en
wordt verspreid onder de leden en
relaties.
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Nieuwe artiestenfoyer
De artiestenfoyer in de nieuwe
aanbouw werd onlangs voor het eerst
gebruikt in de pauze van de Johannes
Passion.
150
uitvoerenden
(van
Bachkoor en Gelders Orkest) waren
enthousiast over de ruime en rustige
artiestenfoyer! Op de foto ziet u de
foyer, u kijkt in de richting van de
Groesbeekseweg.
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