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Beste Vrienden,
Het Bestuur van de ‘Vrienden’ wenst U allen een gezond en gelukkig nieuw jaar. We hopen met U
vele mooie momenten te mogen beleven. We kunnen nu al terugzien op een zeer geslaagd eerste
halfjaar. De concerten waren van zeer hoog niveau. James Oesi en Andrea Vasi openden met
een gloedvol concert in oktober waarna in december het barokensemble La Sorenza het publiek
in verrukking bracht. Intussen kon ook de Filosofische Kring zich verheugen in een grote
belangstelling. Het actuele thema ‘onze omgang met de planeet’ sprak zeer aan. Dat door ziekte
van de spreker de laatste avond moest vervallen bleek uiteindelijk een verstandig besluit: heel de
omgeving was door de sneeuwstorm toch al onbegaanbaar geworden. Nu blikken we vooruit op
twee concerten van opnieuw een hoog niveau:
Binnenkort, op 4 februari om 15.30 uur, is alweer het derde concert in onze serie. Alexej Pevzner
en Arthur Ornee zullen muziek van Béla Bártok ten gehore brengen. U kent Alexej als dirigent
van Arnhem Sinfoniëtta en als 2e concertmeester van het Gelders Orkest. Arthur voert daarin de
2e violen aan. Hun duetten worden afgewisseld met fragmenten uit de Hongaarse literatuur (uit de
boeken van Lászlo Darvasi, Dezso Kosztolányi en Sándor Márai), gelezen door Walter Jansen.
Op 8 april sluiten we de concertserie af met het Trio Moyamuna. Het trio neemt ons mee op een
klankreis. Moy is een Ierse rivier en Yamuna een Indiase rivier. Hun muziek brengt de stromen
samen. Een fusie van cultuur en klanken. De muzikanten laten klanken en ritmes vloeien en
improviseren vanuit verschillende stijlen, ritmes en melodieën. Dit internationale trio bestaat uit:
Samhita Mundkur, klassieke Indiase zang, Danielle Roelofsen, Ierse fluiten, frame drum en
zang en Lies Joosten, Keltische harp met Zuid-Amerikaanse invloeden.
Wij maken U erop attent dat het verenigingsjaar van de Stichting loopt van juli tot en met juni in
het daarop volgende jaar. Uw donatie heeft dan ook betrekking op die periode. Zeer veel
donateurs hebben al betaald, maar mocht U Uw donatie voor het lopende jaar 2017-2018 nog
niet hebben overgemaakt dan verzoeken wij om deze bijdrage alsnog over te maken op de
bankrekening van de penningmeester van de Vrienden: NL90 INGB 0688 0860 39 t.n.v. VKR te
Rozendaal. Het Bestuur geeft U graag als richtlijn een bijdrage van € 15.- in overweging, een
hogere bijdrage is uiteraard zeer welkom. De Stichting is een ANBI; dat houdt in dat Uw donatie
als gift is aan te merken voor de belastingen. Het fiscaal ANBI nummer is: 8410719.
Indien U mensen kent die Vriend willen worden of ook graag de brochure willen ontvangen kunt U
dit opgeven aan de secretaris.
Wij hopen U op onze komende activiteiten te mogen begroeten,
Uw Bestuur
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