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Het gaat goed met Huismuziek Amsterdam! De zes ensembles spelen (twee-)wekelijks en werken aan divers
repertoire. En ook de jaarlijkse activiteiten lopen goed. Met de Kerstinstuif organiseerden we in december een
samenspelmiddag voor onze eigen leden, terwijl De Orpheus van Amsterdam ook open was voor belangstellenden
van buiten. U leest erover in deze Nieuwsbrief. We zien u graag bij de Voorspeelmiddag op 22 april!

De Orpheus van Amsterdam 2017
Net als vorig jaar organiseerden we een samenspeeldag
voor blokfluitisten, dit keer met als thema Van Byrd tot
Beatles. De 45 deelnemende blokfluitisten speelden in
verschillende ensembles muziek uit de Engelse
renaissance en barok. Als opmaat hadden Heleen
Gerretsen en Robert de Breed elk een lied van de
Beatles gearrangeerd voor blokfluitorkest. De toon voor
een dag vol muziek was gezet! Ook Marco Magalhães
was als docent aanwezig en zo werd een opzet mogelijk
waarbij we steeds in drie ensembles uiteengingen om na
een uur hard werken aan elkaar te laten horen welke
prachtige muziek van Byrd, Carver, Ferrabosco Jr,
Philips, Tomkins en Tye door Heleen, Marco en Robert
voor ons was uitgezocht.
Natuurlijk waren er blokfluitisten van Huismuziek
Amsterdam uit Da Capo, Flauto Dolce, Tempera en het
Renaissance Consort. En daarnaast een grote groep
deelnemers die via onze leden, docenten, Huismuziek
landelijk en De Blokfluitist zijn gekomen. Er hadden zich
bovendien drie bestaande ensembles aangemeld (twee
kwartetten en een trio) die coaching kregen. Zo was er
een grote diversiteit aan ensembles en muziek. Alles bij
elkaar was het een geslaagde dag. Volgend jaar weer!

Nieuwe leden, nieuwe speelgroep?
Er melden zich ook weer nieuwe leden!
De ensembles Da Capo, Flauto Dolce, Gruppo Diverso
en Tempera hebben dit seizoen nieuwe leden
verwelkomd. Wellicht is er ook een mogelijkheid een
nieuw ensemble op te richten. Wie daar belangstelling
voor heeft, of iemand kent die graag wil meespelen in
een ensemble van Huismuziek Amsterdam kan zich
melden bij Peter Oosterbaan.

Uitnodiging Voorspeelmiddag
Zaterdag 22 april 2017, 13.30 – 16.00 uur
Willem de Zwijgerkerk, Amsterdam Zuid
De jaarlijkse voorspeelmiddag waar alle ensembles van
zich laten horen. Naast de vier blokfluitensembles Da
Capo, Flauto Dolce, La Capriola en het Renaissance
Consort, zullen ook de renaissancegroep Tempera, het
mandolineorkest Toccare en het gemengde ensemble
Gruppo Diverso een optreden verzorgen. We zien u
graag - ook familie en vrienden zijn van harte welkom!

Terugblik Kerstinstuif 2016
Bijzondere kerstmuziek had Wilma Meijer dit jaar voor de
kerstinstuif uitgezocht. Er deden 15 blokfluiten mee, 3
celli, 2 traverso's en 1 klarinet (de 4e cello was
verhinderd, en de hobo ziek, maar ook zo dreigden de
blokfluiten soms al in de verdrukking te geraken...).
Er werd met toewijding gespeeld: de dubbelkorige
Gabrieli was van hoog niveau, Carolo en Saint Saens
gaven geen problemen. Poulenc bleek voor bijna
iedereen onbekend terrein, waarop aan Wilma's hand
voorzichtig de eerste stapjes werden gezet. Als toetje
waren er nog kerstliedjes, en tot slot bedankte Wilma
iedereen persoonlijk met een handdruk.
Jij ook bedankt, Wilma, voor de voorbereiding en leiding
van deze mooie middag!
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