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De herfst is dit jaar vroeg begonnen – en daarmee vangt tot ons plezier ook weer een nieuw speelseizoen aan!
Zoals elk jaar zijn er hier en daar kleine wijzigingen, maar in het algemeen pakken alle ensembles de draad weer op.
Toccare viert bovendien feest: gefeliciteerd met jullie 30-jarig bestaan! Dit najaar vieren we ook het 65-jarig bestaan
van Huismuziek Amsterdam, dat willen we natuurlijk niet ongemerkt laten passeren en daarom organiseren we een
feestelijke samenspeelmiddag voor alle leden. Kortom: tot ziens op 18 en 25 november!

Algemene Leden Vergadering
Als vereniging houden wij jaarlijks en algemene
ledenvergadering (ALV). We bespreken dan de jaarlijkse
activiteiten, de financiën en de de toekomst.
Met ingang van 2017 maken we het financieel
jaarverslag per kalenderjaar. Dat betekent dat we in 2017
voor het laatst in november vergaderen. Vanaf 2018 zal
de ALV in het voorjaar plaatsvinden.
U bent allen van harte welkom!
Algemene Leden Vergadering 2017
Zaterdag 18 november, 12.00 – 13.00 uur
Muziekschool Amsterdam Noord

via Charpentier en Tsjaikovski zelfs uitkwam bij de 20e
eeuw van Gerard Hengeveld. Voeg daar nog bij dat elke
groep ook afwisseling binnen zijn eigen repertoire liet
horen, en het geheel werd een muzikale kaleidoscoop.
Met extra kleur van de gamba's en zang bij Tempera,
een lopende gitaar bij Da Capo, een traverso bij Flauto
Dolce, en het verrassende zangduet van Loes en Marco
zelf bij La Capriola.
Dank iedereen voor zijn inzet voor het bereikte niveau
van samenspel, en extra dank voor de repertoirekeuze
van alle docenten (en hun bewerkingen!).
Volgend jaar graag weer!

Feestelijke Samenspeelmiddag
Zaterdag 18 november organiseren we ter viering van
ons 65-jarig bestaan een verrassingsmiddag, waarop
verschillende docenten klaarstaan om met ons feestelijke
muziek te maken. Dat doen we in kleinere, ter plekke
samengestelde ensembles.
We sluiten af met een hapje en een drankje.
Graag aanmelden voor 15 oktober a.s.
bij Hilda Dijk snijderdijk@hetnet.nl
Jubileum 65 jaar Huismuziek Amsterdam
Zaterdag 18 november, 13.30 – 16 uur
Inloop vanaf 13.00 uur
Muziekschool Amsterdam Noord

Terugblik Voorspeelmiddag 2017
Zaterdagmiddag 22 april hebben alle speelgroepen aan
elkaar laten horen waar ze zich het afgelopen seizoen
mee hebben beziggehouden. Het leverde een boeiend
programma op. In de eerste plaats door de grote variatie
in klank (van Toccare tot Gruppo Diverso naast de
blokfluitensembles) en omvang (van de 4 blokfluiten van
het Renaissance Consort tot de 9 mandolines en 3
gitaren van Toccare). De periode van de gespeelde
composities liep net zo uiteen. De blokfluitensembles
putten allen uit de renaissance, terwijl Gruppo Diverso

Jubileum Toccare
Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor het
Jubileumconcert ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan
van Mandoline Orkest Toccare, op zaterdagmiddag 25
november 2017.
Het concert vindt plaats op de “thuisbasis” van Toccare,
in de Grote Zaal van het Muziekcentrum Noord,
Alkmaarstraat 10, 1024 TT Amsterdam-Noord.
Aanvang 14.30 uur. Zaal open 14.00 uur
Op ons programma staan werken van o.a.
J. Ph. Rameau, A. König-Ossadtschi en B. Galuppi.
Daarnaast veel vrolijke arrangementen van volksmuziek.
Medewerking wordt verleend door Trio C tot de
derde. Deze enthousiaste musici brengen op viool,
accordeon en klarinet een virtuoos en lyrisch programma,
waarin zij zich laten inspireren door klezmer, balkan- en
zigeunermuziek.
De toegang is gratis. (Een vrije gift aan het eind van het
concert wordt zeer op prijs gesteld.) Reserveren is echter
noodzakelijk: wij kunnen niet garanderen dat er op 25
november aan de zaal nog kaarten zullen zijn.
U kunt kaarten reserveren via mo.toccare@gmail.com
Wij hopen veel spelers van Huismuziek te mogen
verwelkomen op 25 november, we delen immers
dezelfde fantastische hobby. Muziek houdt ons jong!

De Orpheus van Amsterdam
Ook in 2018 organiseren we een eigen samenspeeldag,
ditmaal voor blokfluitisten en gambisten.
Het thema is Polyfonisten uit de Nederlanden aan het
Spaanse Hof. Vanaf 1515 verzamelden Karel V en zijn
opvolgers een groep zangers en instrumentalisten om
zich heen uit de Nederlanden, de Capilla Flamenca.
Onder hen waren ook Thomas Crequillon, Nicolas
Gombert en Pierre de la Rue. We spelen muziek van
deze componisten en van de door hen beïnvloede
Spaanse tijdgenoten Francisco Guerrero, Cristobal de
Morales en Tomas Luis de Victoria.
Onze dirigenten Heleen Gerretsen en Marco Magalhães
zullen deze dag begeleiden samen met blokfluitist
Stephan Esmeijer en gambiste Margo Fontijne.
Ensembles worden samengesteld naar niveau en er
wordt zowel in grote als kleine gemengde ensembles
gespeeld. Waar mogelijk ook enkel bezet!
Niveau: ♪ t/m ♪♪♪♪
Zaterdag 10 februari 2018, 10 – 17 uur
Muziekschool Amsterdam Noord
Prijs: € 35 voor leden van Huismuziek Amsterdam
en € 50 voor niet-leden

Aanmelden tot 1 december 2017
Nadere informatie en aanmelden bij:
Mirjam IJsseling ijsselwerff@gmail.com

Voor de agenda’s
Zaterdag 18 november
ALV en Jubileum 65 jaar Huismuziek Amsterdam
Aanmelden voor 15 oktober
Zaterdag 25 november
Jubileumconcert Toccare
Gratis, maar wel reserveren
Zaterdag 10 februari
De Orpheus van Amsterdam
Aanmelden voor 1 december
Zaterdag 21 april
Voorspeelmiddag

Oproep
Als ensembles van Huismuziek Amsterdam verzorgen
we regelmatig concerten op diverse podia.
We willen die graag toevoegen aan de agenda op de
website en in de nieuwsbrief. Dus: zijn er plannen om op
te treden geef dat dan door aan onze secretaris!

Website
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website.
We zijn vooral op zoek naar foto’s van ensembles, van
dirigenten in actie, van instrumenten – stuur ze op naar:
Mirjam IJsseling ijsselwerff@gmail.com

Secretariaat: Peter Oosterbaan
Saturnus 21 1188 EA Amstelveen
Telefoon: 020 – 643 7535
E-mail: peter.oosterbaan@xs4all.nl
Website: www.huismuziek-amsterdam.nl

