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Wings Ensemble
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Magic Mozart Mix
2015 2e lustrum
Wings Ensemble

Voor het Wings Ensemble staat de maand november in het teken van twee grote
kunstenaars: de verguisde schilder Torrentius en de bejubelde componist Mozart.
Op 8, 14, 15 en 16 november is Wings te beluisteren in De Lichtfabriek als het
huisorkest van de Haarlemse Opera in de opera Torrentius. Op 30 november speelt het
ensemble onder de titel de Magic Mozart Mix werken van Mozart in ‘zijn eigen Wingsconcertzaal’: de Janskerk, waar het Noord-Hollands Archief is gevestigd.

Vrienden geven
Wings vleugels

In deze nieuwsbrief kunt u niet alleen meer te weten komen over de opera Torrentius
en het Mozart-programma, maar doet bestuursvoorzitter van Stichting Wings, Eric
Schreurs, in een persoonlijke bijdrage een aanzet tot de viering van het tweede lustrum
van Wings in 2015.

Nieuwjaarsconcert

Ik wens u veel lees-en luisterplezier toe!
Leendert Booyens
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Wings Ensemble
goes Opera!

Wings Ensemble goes Opera!
In samenwerking met de Haarlemse Opera brengt Wings:
TORRENTIUS; TRIOMF EN TRAGIEK VAN EEN HAARLEMSE SCHILDER
Dit najaar gaat het Wings Ensemble voor het eerst een uniek samenwerkingsverband
aan met de Haarlemse Opera. In een bijzondere samenstelling verzorgt het kamermuziekgezelschap op 8, 14, 15 en 16 november in De Lichtfabriek de muzikale
omlijsting van de opera Torrentius; Triomf en Tragiek van een Haarlemse Schilder.
Wings speelt diverse aria’s en werken van onder anderen Mozart, Beethoven, Donizetti,
Richard en Johann Strauss, Weil, Stravinsky en Schnittke. Andrew Wise heeft de
muzikale leiding; de samensteller en regisseur van deze productie is Albert Bonnema.
Achtergrond opera
Bewonderaars hebben 2014 uitgeroepen tot Torrentius-jaar; in mei verscheen er een
boek over de schilder, en begin deze maand is er in Haarlem zelfs een straat naar hem
vernoemd. Toch doet zijn naam maar bij weinig mensen een belletje rinkelen.
Johannes Symoonisz. van der Beeck, alias Johannes Torrentius (1588-1644), is een
flamboyante kunstenaar en vrijdenker. Torrentius schildert stillevens, maar ook veel
erotisch werk. Hij is onverschrokken, rijk en wordt aanbeden door scharen vrouwen.
Een van zijn minnaressen is de vrouw van de schout. Deze levensstijl wekt de afschuw
en agressie op van veel Haarlemse hoogwaardigheidsbekleders. Torrentius wordt
opgepakt op verdenking van ketterij en overspel, gemarteld en in het tuchthuis
opgesloten. Zijn schilderijen worden in beslag genomen en vernietigd…
Nu, bijna 400 jaar later, staat vast dat hij weliswaar geen brave burgerman was, maar
ook niet de crimineel die het stadsbestuur van hem wilde maken. Zijn enig
overgebleven schilderij, een emblematisch stilleven, heeft een permanente plek
gekregen in het onlangs heropende Rijksmuseum te Amsterdam.
Programma:
Torrentius; Triomf en Tragiek van een Haarlemse Schilder
De Lichtfabriek
Minckelersweg 2, Haarlem
Première: zaterdag 8 november om 20.00 uur
Vrijdag 14, zaterdag 15 november om 20.00 uur
Zondag 16 november, matinee vanaf 16.00 uur
Kaarten: € 27,50
Bestel via: www.lichtfabriek.nl/agenda/tickets
Meer informatie: www.haarlemseopera.nl; www.torrentius.jimdo.com
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Magic Mozart Mix

Magic Mozart Mix
Wings Ensemble laat Mozart spreken!
Op zondag 30 november 2014 presenteert het Wings Ensemble om 11.30 en 15.00 uur
in de Janskerk te Haarlem de Magic Mozart Mix, waarin de muziek en enkele persoonlijke brieven en notities van de Oostenrijkse componist centraal staan. De lichte toets,
de humor en de grollen geven een boeiende inkijk in zijn privéleven.
Mozarts Klarinetkwintet in A-groot wordt door kenners en liefhebbers tot een van de
mooiste kamermuziekwerken in het repertoire gerekend. In het fraai geconstrueerde
Hoornkwintet in Es-groot wordt de hoorn een mooie solistische rol toebedacht, in een
perfecte ‘Mozartiaanse mix’ van blazers en strijkers. Twee musici uit eigen gelederen
soleren tijdens dit concert: Ina Hesse tekent voor de klarinetpartij, terwijl Christiaan
Beumer de hoornpartij voor zijn rekening neemt. Stefan Kirschbaum, slagwerker van
het Noord-Nederlands Orkest, leest voor uit de brieven van het muzikale genie. Ook
voor Mozart bleek niets menselijks vreemd te zijn….
Programma:
Magic Mozart Mix
Zondag 30 november 2014 om 11.30 en 15.00 uur
Janskerk Haarlem
Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem

2015 2e lustrum
Wings Ensemble

2015

2e Lustrum Wings Ensemble

Christiaan Beumer en Ina Hesse.
Foto: P. van der Zwaan

Als voorzitter van Stichting Wings vind ik het een eer om in Ad Lib aandacht te mogen
besteden aan het tweede lustrum van het Wings Ensemble in 2015. Dat doe ik met een
korte terugblik en een beroep op uw beurs!
Terugblik:
In maart 2005 geeft het Wings Ensemble zijn allereerste concert: in de monumentale
Wachtkamer Eerste Klasse van Station Haarlem klinken de prachtige klanken van het
Schubert Octet. Sindsdien heeft het muziekgezelschap niet alleen talloze concerten
verzorgd, maar ook zijn medewerking verleend aan diverse producties van andere
culturele instellingen. Vandaag de dag zijn de bijzondere programmering en de
fantasierijke en kwalitatief hoogstaande concertuitvoeringen van Wings een begrip in
Haarlem en omstreken. Het ensemble prijst zich gelukkig om zijn vaste kern trouwe
bezoekers, en mag zich zelfs verheugen in een groeiende belangstelling van nieuw
publiek.
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Van je Vrienden moet je het hebben!
Het Wings Ensemble heeft ook mijn hart gestolen. Ik ben een groot bewonderaar van
de wijze waarop dit gezelschap muziek maakt én presenteert; de ambiance rond de
concerten, en niet te vergeten, de professionele en persoonlijke inzet van de musici.
Maar het zal u niet zijn ontgaan: in de afgelopen vijf jaar hebben de overheden
rigoureus bezuinigd binnen de culturele sector. Ook het Wings Ensemble heeft daar
zeer onder te lijden: het muziekgezelschap krijgt nog slechts mondjesmaat financiële
ondersteuning van de lokale overheid. Dat maakt Wings afhankelijker van giften van
fondsen en sponsoren, maar vooral van de ondersteuning van donateurs, onder wie u
als trouwe concertbezoeker een belangrijke plaats inneemt.
Neem Wings onder uw vleugels!
Om de continuïteit van Wings te waarborgen voor ú, voor Haarlem en voor de musici,
doe ik een beroep op u. Laat uw waardering spreken door Vriend te worden en/of
donateur!
Eric Schreurs,
voorzitter Stichting Wings

Vrienden geven
Wings vleugels

Vrienden geven Wings vleugels
Hieronder vindt u een tabel met enige suggesties waarmee u het Wings Ensemble
materieel kunt bijstaan:
Vriend *

Donateur**
Hulp in alle toonaarden

Eenmalige financiële bijdrage

Per kalenderjaar

Per kalenderjaar

Eenmalig (maar te herhalen)

€ 25 per persoon

C-groot
G-groot
D-groot
A-groot

Uiteraard bepaalt u zelf het
bedrag.

€ 250
€ 500
€ 750
€ 1000

Als Vriend en/of donateur ontvangt u:
• Fraaie korting op alle concerten en abonnementen
• De Nieuwsbrief Ad Lib
• Uitnodigingen om repetities bij te wonen
• Een ‘Vriendenprijs’ voor een huisconcert bij u thuis
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Maar het Wings Ensemble verwelkomt ook immateriële ondersteuning, zoals:
•

Ideeën voor wervingsacties

•

Het realiseren van uitkoopconcerten

•

Muzikale optredens elders (huwelijken, rouwbijeenkomsten, of muzikale
intermezzo’s bij openingen van tentoonstellingen, recepties, optredens in
musea e.d.),

•

Suggesties voor het aanboren van fondsen of het benaderen van potentiële
sponsoren

•

Uw reacties zijn welkom bij het bestuur van Wings: info@wingsensemble.nl

Uit de concertagenda:
Nieuwjaarsconcert

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
* Informatie Vriendenlidmaatschap:
•

Vriend worden is persoonsgebonden

•

Vriend worden is gekoppeld aan een kalenderjaar (van januari t/m december)

•

Iban nummer: NL60RABO0130898147, Stichting Wings Ensemble, graag onder vermelding van
uw naam en (e-mail)adres.

** Informatie donateurschap:
Stichting Wings is een door de Belastingdienst erkende ‘culturele ANBI stichting’. Dat houdt in dat uw
giften onder bepaalde voorwaarden voor 125% aftrekbaar. De overheid heeft deze regeling ingesteld
opdat de samenleving zich materieel inzet voor cultuur, waaronder muziek. Voor meer informatie:
www.belastingdienst.nl.

Eindredactie: Antoinette van Hoorn
Het Taaladviesbureau

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