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Met Wings on top of the world!
De bekende Duitse arts, theoloog, filosoof en musicus Albert Schweitzer (1875 – 1965)
beweerde dat er maar twee manieren zijn om te ontsnappen uit de triestheid van het
bestaan: muziek en katten. Met het eerste wil Wings u in het nieuwe concertseizoen graag
van dienst zijn: kom een uurtje genieten van onze mooie concerten en vergeet even de
ellende en de oorlogen in de wereld. Wings zorgt zelfs voor een kat om uw bestaan op te
vrolijken! Tijdens de familievoorstelling Peter en de Wolf op 5 oktober kunt u meegenieten
van de Wings-kat, en horen hoe hoog zij in de tonale boom kan klauteren.
Wings begint zijn muzikale seizoen met een wereldpremière! Samen met het Van Amsterdam
Duo brengen wij A4, het jongste werk van Bernard van Beurden.
Wie A zegt moet ook B zeggen, en daarom staan diverse werken van Bach en Beethoven
samen op de lessenaar op 21 september. Eind november speelt Wings het ‘Mozart klarineten hoornkwintet’ in de Mozart Magic Mix, en in januari hebben wij de talentvolle jongens van
de Haerlemsche Heeren uitgenodigd om samen met u het nieuwe jaar in te luiden. In februari
zingt een andere heer, de Haarlemse bariton Jan Willem Baljet, de onvergetelijk mooie Vier
ernste Gesänge van Brahms met het Wings Ensemble.
Wij zijn altijd blij met de vele positieve reacties die wij van ons trouwe publiek in ontvangst
mogen nemen. Ons weerwoord: wees welkom, word Vriend van het ensemble en trakteer uw
familie of vrienden op een concert van Wings.
Graag tot ziens en horens,
Leendert Booyens
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Concertagenda

Concertagenda 2014/2015 – Janskerk Haarlem
Zondag 21 september 2014 om 11.30 en 15.00 uur
Bach, Beethoven en Van Beurden
Programma
J. S. Bach
B. van Beurden/Telemann
J.S. Bach
B. van Beurden
L. van Beethoven

Prelude & Fuga in d-klein BWV 875
Altvioolconcert
Arioso BWV 1056
A4 (wereldpremière)
Octet opus 4
Jeanine en Vincent van Amsterdam
www.vincentvanamsterdam.nl

Wings Ensemble en het Van Amsterdam Duo
Zondag 5 oktober 2014 om 11.30 en 15.00 uur
Dierendagconcert voor de hele familie: Peter en de Wolf
Programma
Sergjev Prokofjev

Peter en de Wolf opus 67 (bew. v. blaaskwintet: R. Ostermayer)
Over Peter en de Wolf zei componist
Prokofjev zelf: "Er was een levendige vraag
naar stukken voor kinderen, daarom componeerde ik dit symfonische sprookje. Ik
schreef er zelf de tekst bij. Ieder figuur uit het
verhaal heeft zijn eigen motief, en wordt
telkens door hetzelfde instrument vertolkt."

Foto: Pim van der Zwaan

Wings Ensemble en Iwan Dam (verteller)

Zondag 30 november 2014 om 11.30 en 15.00 uur
Magic Mozart Mix!
Programma
W.A. Mozart
W.A. Mozart
W.A. Mozart

Sonate in Bes-groot voor fagot en cello KV292
Klarinetkwintet in A-groot KV 581
Hoornkwintet KV in Es-groot KV 407
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Zondag 4 januari 2015 om 11.30 en 15.00 uur
Nieuwjaarsconcert: Wings en de Haerlemsche Heeren
Programma
Werken van Johann Strauss, Franz Lehár, Rodgers en Hammerstein, Billy Joel en Rick Astley

De Haerlemsche Heeren
www.haerlemscheheeren.nl

Zondag 1 februari 2015 om 11.30 en 15.00 uur
Brahms en Baljet
Programma
J. Brahms
J. Brahms

Vier ernste Gesänge opus 121
Serenade in A-groot opus 16

Wings Ensemble en bariton Jan Willem Baljet

J.W. Baljet
www.janwillembaljet.com

Wings
begeleidt!

Wings in De Lichtfabriek. Vanaf 8 november brengt de Haarlemse Opera een

Nieuw
bestuurslid

Nieuw bestuurslid

sprankelende muziektheatervoorstelling onder de titel: Torrentius: Triomf en Tragiek van een
Haarlemse schilder. Kijk voor meer info op: www.haarlemseopera.nl

Sinds begin 2014 neemt Gerda Snethlage plaats als secretaris in het bestuur van het Wings
Ensemble. Met trots stellen wij u haar aan u voor: Gerda is 57 jaar, zij is getrouwd met Hugo
en heeft twee zonen van 20 en 17 jaar. Zij heeft een schat aan werkervaring: in haar jonge
jaren heeft ze gedurende 13 jaar gewerkt in het toenmalige Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang te Bennebroek. Vervolgens heeft ze diverse functies uitgeoefend bij het Noordhollands Philharmonisch Orkest: van officemanager tot hoofd Planning en Productie. Na de
fusie van dit orkest met het Nederlands Ballet orkest, waaruit Holland Symfonia is ontstaan,
heeft Gerda gedurende vele jaren de functie bekleed van hoofd Personeelszaken – later HR
manager. Aan deze periode kwam abrupt een einde door de bezuinigingen op de cultuur in
2013, waarmee haar baan kwam te vervallen met ingang van 1 januari 2013. Momenteel
werkt zij twee dagen in de week als officemanager bij het Pedagogisch Psychologisch Centrum
Heemstede. Daarnaast is zij als zelfstandige werkzaam onder de naam Snethlage
Management Support (SMS).
Over haar aanstelling als bestuurssecretaris van het Wings Ensemble zegt Gerda: “Het werken
in de culturele sector heeft voor mij altijd een meerwaarde gehad. Ik hoefde daarom geen
moment na te denken toen ik aanvang dit jaar werd uitgenodigd zitting te nemen in het
bestuur van Wings. Ik hoop op deze wijze mijn steentje bij te kunnen dragen aan dit
geweldige, professionele ensemble dat de steun van ons allen van harte verdient.”
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Van je
Van je Vrienden moet je het hebben!
Vrienden moet Ruud Wierda en Jacqueline Ruijgrok zijn 52 en 53 jaar oud.
je het hebben! Zij zijn Vriend sinds vorig jaar, maar, aldus Jacqueline: “Wij
zijn al heel lang fan. We bezoeken bijna elk concert. Wings
klinkt prachtig in de Janskerk. Door zijn kleinschaligheid is
het heel persoonlijk, en door de professionele en talentvolle
bezetting is Wings meer dan een genot om naar te luisteren.
Daarnaast zijn er altijd verrassende gasten en thema’s, zodat de concerten heel vernieuwend
en verrassend zijn en blijven.” Ruud vult aan: “Voor ons is de combinatie van kleinschalige en
persoonlijke benadering en tegelijkertijd het enthousiasme en professionele uitvoeringen van
de spelers elke keer weer een weldaad voor het gehoor. De samenwerking met het Van
Amsterdam Duo was voor ons één van de hoogtepunten, maar dat is ook omdat zij oudleerlingen zijn van onze school. En het is altijd heel mooi om te zien hoe leerlingen hun droom
waarmaken.” Jacqueline: “Ik herinner mij een middag met Joodse volksmuziek, waarbij ook
een zangeres optrad, helaas weet ik de titel van het concert niet meer. Verder vind ik de
nieuwjaarsconcerten altijd heel sfeervol en een bijzonder begin van het nieuwe jaar.” Ruud:
“Een tip voor andere bezoekers: neem je kinderen mee, laat ze kennismaken met en genieten
van deze muziek.” Jacqueline: “Eigenlijk kan ik mij geen concert herinneren, dat ik niet leuk of
bijzonder vond. Ruud en ik hebben zelf geen muzikale achtergrond, we houden van allerlei
muziekstijlen, maar mijn voorkeur gaat eigenlijk mijn hele leven al uit naar klassieke muziek,
door de rust en de aandacht die ervan uit gaat.”
Vrienden
geven Wings
vleugels

Vrienden geven Wings vleugels
Ook u bent van harte welkom als Vriend van Wings. Een Vriend steunt de activiteiten van het
Wings Ensemble en kan de concerten tegen een gereduceerd tarief bezoeken. Wings geeft
zijn Vrienden graag een warm onthaal: kijk voor meer informatie over het
Vriendenlidmaatschap: www.wingsensemble.nl/vrienden

info@wingsensemble.nl
www.wingsensemble.nl
www.facebook.com/WingsEnsemble

Eindredactie: Antoinette van Hoorn
Het Taaladviesbureau
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