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Na een mooie zomer beginnen deze maand vrijwel alle ensembles aan een nieuw speelseizoen.
Intussen werkt het bestuur aan de voorbereiding van twee samenspeelmomenten. In november
is er een Notenmix nieuwe stijl voor alle leden en in februari vindt de vijfde Orpheus van
Amsterdam plaats. U leest er alles over in deze nieuwsbrief. Ook blikken we terug op de
voorspeelmiddag. Het bestuur wenst iedereen veel muziekplezier in het nieuwe seizoen!

Voorspeelmiddag 18 mei 2019

Notenmix 2 november 2019

Elke speelgroep van Huismuziek Amsterdam heeft
zijn eigen geluid, wat samen weer een vertrouwd
geheel vormde, terwijl de docenten binnen hun
eigen sets op verscheidene manieren voor de
nodige afwisseling hadden gezorgd.
Zo opende Tempera met twee klachten: die van
Monteverdi's Ariadne, en een protest op muziek
van Marenzio tegen de wreedheid van de dood,
waarna een stralende lentefeestlied (van dezelfde
componist) ons tot besluit weer opvrolijkte.
De 11 blokfluiten van Flauto Dolce openden met
een plechtige fuga van Trabacci, verrassend gevolgd
door het innige liefdesduet Anchor che col portire
met een zingende (!) sopraan en alt, en als
uitsmijter een blues waarin ze hun gevoel voor
swing konden tonen.
Da Capo liet 2 villancicos van J. del Encina horen,
waarbij door gitaar en basfluit het verschil tussen
refrein en verzen tot klinken werd gebracht; en
daar tussenin een kalme moderne pavane.
Toccare was door ziekte teruggebracht tot 8
mandolines/mandolas en 3 gitaren, maar wist
desondanks vol overtuiging drie twintigste-eeuwse
stukken neer te zetten: een vleug Arabie,
Greensleeves met 6 variaties, en een tango waarin
House of the Rising Sun doorklonk.
Gruppo Diverso moest het deze keer helaas laten
afweten omdat hun docent verhinderd was.
Dus was het slotakkoord voor La Capriola, met
het mooie Io mi pensai van Arcadelt. Daarvoor
stukken van Vecchi en Strozzi, en als speciale
traktatie twee zettingen van de psalm Von Gott
will ich nicht lassen van Buxtehude waarin de ene
keer het thema hoog en de andere keer in de
baslijn verwerkt was.
Ook seizoen 18-19 konden we weer trots zijn op
onze prestaties. Dank spelers en docenten voor
alle toewijding en enthousiasme!

Een bijzondere traditie van Huismuziek Amsterdam
dreigde stilletjes te verdwijnen: de Notenmix.
Een zaterdagmiddag in november voor alle leden
die als een groot orkest samen musiceren onder
leiding van een docent/dirigent.
Dit jaar willen we een nieuwe vorm uitproberen,
enkelen van u hebben bij de 65e verjaardag van
Huismuziek Amsterdam met dit idee kennis
gemaakt. Drie docenten, Lenie Kerkhoven, Marco
Magalhães en Wilma Meijer, bereiden elk een
muziekstuk voor gemengd ensemble voor.
Lenie heeft een Suite voor gemengd ensemble naar
motieven uit de oude tijd gevonden (zonder zang);
Marco zal een mooi stuk uit de renaissance
uitzoeken en Wilma kiest voor een Nederlandse
componist uit de 20e eeuw.
Deelnemers geven zich vooraf op, met vermelding
van hun eerste en tweede keus. De docenten delen
vervolgens de drie ensembles in en bereiden de
partijen voor. De ensembles repeteren het stuk
met de gekozen docent en voeren het aan het eind
van de middag uit voor elkaar en voor
belangstellenden.
Het belooft een mooie middag te worden!
Alle leden zijn welkom, ook zangers. Er zijn geen
kosten aan verbonden, muziek wordt niet van
tevoren toegestuurd.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk!
Stuur uiterlijk 15 oktober een mail aan Peter
Oosterbaan secretaris@huismuziek-amsterdam.nl
onder vermelding van naam en instrument(en) of
zangstem en eerste en tweede muziekkeuze.

Aanmelden
voor de Orpheus van Amsterdam is mogelijk vanaf
heden tot 1 november 2019 via onze website
www.huismuziek-amsterdam.nl
Niveau: ♪ t/m ♪♪♪♪
Datum: 15 februari 2019 Tijd: 10 – 17 uur
Plaats: Muziekschool Amsterdam Noord
Prijs:
€ 35 voor leden van Huismuziek Amsterdam
€ 50 voor niet-leden

Orpheus 2020
De dag na Valentijnsdag richten wij de muzikale
pijlen op: De Liefde. Beeldschone muziek op
indringende teksten over de verrukking van de
beantwoorde liefde, het vuur van de liefde die niet
mag, het bittere van de afgewezen liefde. Niet
alleen de wereldlijke liefde, maar ook de geestelijke
heeft schitterende muziek voortgebracht. We
kiezen voor het Engelse en Duitse taalgebied.
Net als voorgaande jaren werken we in
deelgroepen, ingedeeld naar niveau, en is er één
tutti stuk. Niet gebonden aan een componist of
tijd, kiezen we repertoire uit verschillende
stijlperiodes. Nieuw is een korte inleiding aan het
begin van de dag, met een toelichting op het thema
en de stukken die op het programma staan.
Zoals Shakespeare al schreef: if music be the food
of love, play on, PLAY ON!
De dag staat onder leiding van de blokfluitisten
Stephan Esmeijer, Heleen Gerretsen en Marco
Magalhães, gambiste Margo Fontijne en zangeres
Valeria Mignaco.

Agenda 2019-2020
Notenmix nieuwe stijl
Zaterdag 2 november 2019, 14-17 uur
Muziekschool Amsterdam Noord
Orpheus 2020 If music be the food of love
Zaterdag 15 februari 2020, 10-17 uur
Muziekschool Amsterdam Noord
Voorspeelmiddag
en Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 18 april 2020
Willem de Zwijgerkerk Amsterdam Zuid

Mededeling
De Algemene Ledenvergadering heeft in mei de
privacy-regeling en het huishoudelijk reglement
vastgesteld. U vindt deze op onze website.

Secretariaat: Peter Oosterbaan
Saturnus 21 1188 EA Amstelveen
Telefoon: 020 – 643 7535
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