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If music be the food of love, play on! Wat zouden we dat graag doen in deze ongewisse tijden!
Hoogste tijd voor de voorjaarsnieuwsbrief, met een aangepaste inhoud. We blikken terug naar
de Orpheus, nog geen twee maanden geleden, staan stil bij vandaag en kijken reikhalzend
vooruit naar een tijd waarin we weer samen muziek kunnen maken.

Zo ging dat, een week of twee geleden. Ineens ging
er van alles op slot: cafe’s, musea, winkels….
Ineens was het onverstandig samen te komen,
samen te wandelen op het strand, muziek te
maken in ensembles – en moest er van alles
worden afgeblazen.
Cursussen van Huismuziek landelijk gingen niet
meer door, concerten werden afgeblazen en zelfs
wij mochten niet meer in onze vertrouwde
groepen musiceren. Missen jullie het ook zo? De
muziek, de contacten, de vertrouwde reis naar
buurtcentrum of muziekschool? Het is even niet
anders; de situatie is onzeker en zal dat nog wel
even blijven.
Ik hoop van harte dat jullie het allemaal goed
maken: doe vooral voorzichtig en blijf gezond!
Ook alle activiteiten van Huismuziek Amsterdam
kwamen met een klap tot stilstand. Samen spelen
zit er voorlopig even niet in; de voorbereidingen
voor de Voorspeelmiddag vielen stil. Al heel gauw
werd duidelijk dat de Voorspeelmiddag helemaal
geen doorgang kon vinden – door het gebrek aan
voorbereiding, maar ook omdat localiteiten zoals
de Willem de Zwijgerkerk zouden worden
gesloten. In overleg met de beheerder van de kerk
is besloten de Voorspeelmiddag op te schorten;
door de bijzondere situatie leverde dat geen
problemen op. Toch is de Voorspeelmiddag wel zo
vertrouwd, dat we hem niet willen missen – we
schuiven hem gewoon naar het najaar. En nu maar
allemaal heel hard duimen dat de situatie tegen die
tijd wat is genormaliseerd, en dat we elkaar toch
kunnen laten horen met welke mooie muziek we
zo graag bezig zijn.

Er liep meer in het honderd: een datum om een
avondje bij te praten met de contactpersonen?
Even opschuiven maar! De voorbereidingen voor
de Algemene Ledenvergadering? Even opschuiven
maar! Plannen voor volgend seizoen? Alles staat op
losse schroeven, maar er komt een moment dat
we al onze activiteiten weer langzaam en
voorzichtig kunnen opstarten.
Vergaderen voor het bestuur valt niet mee, maar
zo goed en zo kwaad als het gaat proberen we
toch vast na te denken over de manier waarop
iedereen kan worden gecompenseerd voor de
gemiste ensemblelessen. Onze dirigenten – die
worden nu natuurlijk zwaar getroffen - kunnen
gelukkig gewoon worden betaald; voor onszelf
vinden we vast een oplossing - de financiën van de
vereniging zijn zeer gezond - maar we hebben er
nog geen afspraken over gemaakt.
Eerlijk gezegd denk ik dat we april, en ook mei, als
“verloren” moeten beschouwen. Ik ga er van uit
dat we pas in september weer bijeen kunnen
komen in onze ensembles. Ook op bestuurlijk
gebied (de subsidie-aanvraag, de Jaarverslagen, de
Algemene Ledenvergadering) zullen we dan een
inhaalslag moeten maken.
Dat gaat vast lukken – eerst en vooral moeten we
deze vervelende, misschien saaie en soms wat
angstige periode zien door te komen.
Blijf vooral gezond, we zien jullie allemaal graag
weer “alive and kicking” terug zodra de
maatregelen van de regering kunnen worden
teruggeschroefd. We nemen contact op wanneer
dat nodig is, en we zingen met Brigitte Kaandorp:
”Het komt allemaal, allemaal, allemaal, allemaal,
allemaal, allemaal wel weer goed” – toch?
Peter Oosterbaan

Orpheus 2020
If music be the food of love
jaarlijkse HMA samenspeeldag
voor zangers, gambisten en blokfluitisten
Het werd een mooie dag, zaterdag 15 februari,
voor 40 blokfluitisten, 15 zangers, 16 gambisten en
1 klavecinist. In de inleiding besteedden Heleen
Gerretsen en Margo Fontijne aandacht aan de
diverse manieren waarop de tekst van het
Hooglied in de geschiedenis geïnterpreteerd is
en nu door ons begrepen zou kunnen
worden. Fragmenten daarvan vormden de basis
voor een aantal van de stukken die in kleine
groepen zouden worden gespeeld. Ook de andere
stukken gingen over de liefde, heel toepasselijk de
dag na Valentijn.
De eerste speelronde ging per instrumentgroep.
Deze werd besteed aan de verkenning van het stuk
dat uiteindelijk de gezamenlijke afsluiting zou
worden: het speciaal voor deze gelegenheid door
Margo bewerkte Siehe, wie fein und lieblich van
Praetorius. In de volgende twee blokken
werden naar niveau bezette stukken van (1) Bach,
de Victoria, Purcell en Franck, en (2) Bateson,
Schutz, Tallis en Lassus gespeeld, en steeds ter
afsluiting in de grote zaal aan elkaar voorgespeeld.
Samenstelling van de ensembles en docenten
varieerden: naast Heleen en Margo werden we
begeleid door Marco Magalhães en Stephan
Esmeijer, met Valeria Mignaco als rondreizende
zangcoach.

Als laatste blok werd, nu in 4 koor-groepen,
Praetorius verder in elkaar gezet, om het
stuk rond half 5 tutti met solisten en basso
continuo ten gehore te brengen voor onszelf en
een publiek van afhalers en belangstellenden.
De eerste keer was het erg wennen, maar in de
herhaling ging het heel goed, met inzet van onze
laatste krachten: het werd een ware apotheose
waarin iedereen deelde.

Er volgde nog een verrassing, een uitvoering door
de vijf docenten van een Händel-aria en If music be
the food of love van Henry Purcell (in een speciaal
voor onze docenten gemaakt arrangement van
Hugo Bouma). Wat een traktatie om zo muziek te
zien en te horen maken, en nieuwe inspiratie mee
naar huis te nemen!
Dank voor alle voorbereiding en begeleiding door
de docenten en de organisatie door Mirjam IJsseling.
Volgend jaar weer?!
Hilda Dijk

Agenda
Voorspeelmiddag
Zaterdagmiddag 7 november 2020
Willem de Zwijgerkerk, Amsterdam Zuid
Tip
Op 6 april komt het cursusprogramma 2020/2021
op de website van de landelijke vereniging
Huismuziek: om nieuwe muziekplannen te maken!

De Orpheus van Amsterdam 2021
Zaterdag 20 februari 2021
Nadere aankondigingen volgen in het najaar
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