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Het is voorjaar en dat betekent dat voor onze ensembles de voorbereidingen voor de
voorspeelmiddag gaan beginnen. We zijn benieuwd wat er zaterdag 18 mei gaat klinken in de
Willem de Zwijgerkerk. In de nieuwe jaarplanning vindt de Algemene Ledenvergadering
aansluitend plaats – alle leden zijn van harte welkom!

Voorspeelmiddag
Het is ieder jaar weer een bijzonder moment,
wanneer de ensembles aan elkaar laten horen waar
dit seizoen aan wordt gewerkt. Komt allen!
Natuurlijk zijn ook vrienden en familie van harte
welkom om te komen luisteren.
Zaterdag 18 mei, ca.13.30 -15.30 uur
Willem de Zwijgerkerk, Amsterdam Zuid

Algemene Ledenvergadering
Huismuziek Amsterdam is een vereniging.
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering (ALV)
worden gezamenlijk beslissingen genomen
over het programma en de financiën.
Alle leden zijn van harte uitgenodigd.
Het bestuur bestaat momenteel uit:
Hilda Dijk, voorzitter
Peter Oosterbaan, secretaris
Ivonne van Doorn, penningmeester
Mirjam IJsseling, algemeen bestuurslid
Op de agenda van de ALV 2019 staan:
- de jaarrekening 2018
- de begroting 2019
- programma 2019-2020
- de privacy verklaring
- het huishoudelijk reglement
De stukken worden begin mei per mail verzonden.
Zaterdag 18 mei, 15.30-16.30 uur
Willem de Zwijgerkerk, Amsterdam Zuid

Oproep
We zoeken twee leden voor de kascommissie, die
de boekhouding en jaarrekening controleren.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Peter
Oosterbaan, secretaris@huismuziek-amsterdam.nl

De Orpheus van Amsterdam 2019
In februari kwamen een kleine 80 musici bij elkaar
in de Muziekschool Amsterdam Noord. De
Orpheus, de jaarlijkse samenspeeldag van
Huismuziek Amsterdam was geheel gewijd aan de
muziek van Claudio Monteverdi.
Zangers, gambisten en blokfluitisten zongen en
speelden zijn muziek onder leiding van 5 geweldige
docenten. De opzet van de dag wordt zeer
gewaardeerd – in ensembles van verschillende
grootte en samenstelling klonk een heel divers
repertoire. Hoewel er ook stemmen opgaan om
juist wat diepgaander en langer aan een stuk te
werken is de keuze voor per blok wisselende
muziek heel bewust. Zo is er de gelegenheid om in
verschillende ensembles en met verschillende
docenten te spelen en kennis te maken met zoveel
mogelijk muziek. Het was geweldig om er zoveel
zangers bij te hebben, die kunnen natuurlijk niet
ontbreken bij Monteverdi! De combinatie zang,
gamba en blokfluit maakt de samenspeeldag tot iets
heel bijzonders. De sfeer was aangenaam,
ontspannen en gezellig. De luistermomenten en het
grote tutti-stuk aan het einde maakten de dag
compleet. Ook hier nog eens veel dank aan de
docenten Stephan Esmeijer, Margo Fontijne Heleen
Gerretsen, Marco Magalhães en Valeria Mignaco!
Volgend jaar viert de Orpheus van Amsterdam het
eerste lustrum. Na de zomer wordt het thema
bekend gemaakt en opent de inschrijving.

Subsidie
Ook voor 2019 en 2020 heeft Huismuziek
Amsterdam subsidie van het Amsterdams Fonds
voor de Kunst ontvangen.
Deze subsidie maakt het organiseren van
activiteiten zoals de voorspeelmiddag en de
Orpheus van Amsterdam mede mogelijk.

Reislustige blazer gezocht
Middeleeuwse muziekgroep De Truwanten zoekt
een blazer (schalmei en/of pommer en/of dulciaan
en/of historisch koper en/of blokfluit) niveau
gevorderd amateur die deel wil uitmaken van een
ensemble van 4 personen, het repertoire aan oude
muziek met ons wil instuderen en in middeleeuws
kostuum (is voorhanden) met ons wil optreden
tijdens onze tournee naar Denemarken, Zweden
en Noorwegen van 15 tot en met 28 juni 2019.
Vervoer per auto is geregeld, je rijdt met ons mee.
Op onze verschillende stops kamperen we in een
grote middeleeuwse tent, de maaltijden maken we
op houtvuur klaar. We verdienen niets maar
krijgen wel onderdak of kampeermogelijkheid en
soms eten in ruil voor onze optredens.
www.truwanten.nl

Het reisschema:
za 15 juni vertrek per auto vanaf Blijham (Gn.)
zo 16 t/m di 18 juni optreden in en om Vikingfort
Trelleborg, Denemarken
wo 19 juni optreden in Vikingmuseumdorp
Foteviken zuidelijk van Malmo, Zweden
do 20 juni optreden in Vikingkommune Ale
noordelijk van Gotenburg, Zweden
vr 21 en za 22 juni optreden in Vikingmuseum
Avaldsnes bij Stavanger, Noorwegen
zo 23 t/m di 25 juni optreden in of bij Bergen,
Noorwegen, samen met Nederlandse zangeres
wo 26 t/m vr 28 juni terugreis naar Blijham, NL
Informatie en aanmelding bij
Greet Kloeg 0611856721 greetkloeg@telfort.nl of
Sjoerd Visser 0640839050sjoerd_visser@telfort.nl.
Secretariaat: Peter Oosterbaan
Saturnus 21 1188 EA Amstelveen
Telefoon: 020 – 643 7535
E-mail: secretaris@huismuziek-amsterdam.nl
Website: www.huismuziek-amsterdam.nl

