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In andermans woorden
Iedere dag voer ik andermans muziek uit, en vandaag schrijf ik dit stukje met
andermans woorden, want betere heb ik niet. Bijgaand citaat van Leonard Bernstein,
een van de grootste muzikale geesten van de 20e eeuw, trof mij onlangs
op de sociale media.
Maar ook de woorden van
Aristoteles (384 v.C. - 322 v.C.)
deel ik graag met u:
“Muziek dient tot verstrooiing,
tot opvoeding, tot aansporing van
geest en hart, en tot de bevrijding
der ziel van de hartstochten!”
Mooier kan ík het niet zeggen.
In mijn eígen woorden wens ik u
veel harmonie en gezondheid toe
voor 2016!
Leendert Booyens
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Nieuwjaarsconcert

Nieuwjaarsconcert 2016
Met bekende walsen, polka’s en nostalgische evergreens van grote meesters als
Strauss, Mozart, Rossini en Boccherini haalt het Wings Ensemble op zondag 3 januari
2016 feestelijk het nieuwe jaar in. Vanuit de Haarlemse Janskerk neemt het
muziekgezelschap zijn publiek om 11.30 uur en 15.00 uur mee op een muzikale
stedenreis naar Wenen, Parijs, Madrid, Granada en Rio de Janeiro. Traditiegetrouw
fêteert Wings zijn gasten na afloop van het Nieuwjaarsconcert op een oliebol en een
glaasje bubbels en brengen zij gezamenlijk een toost uit op het nieuwe jaar.
Programma: Nieuwjaarsconcert 2016
L. Boccherini: La Musica Notturna delle Strade di Madrid
J. Françaix: Divertissement voor fagot en strijkers
W.A.Mozart: Serenade in c-klein
G. Rossini: Ouverture Barbier van Sevilla
J. Strauss: Wals en Polka
A.Lara: Granada
Z.de Abreu: Tico-Tico no Fubá
Zondag 3 januari 2016, 11.30 uur en 15.00 uur, Janskerk Haarlem
Toegang € 20; Vrienden Wings: € 15.
Reserveren via website wordt aanbevolen: www.wingsensemble.nl
Wings Ensemble: Kotaro Ishikawa, Casper Donker: viool; Arwen van der Burg: altviool;
Magrita Rondeel: cello; Annelies Hemmes: contrabas; Ina Hesse: klarinet; Leendert
Booyens: fagot; Christiaan Beumer: hoorn

Save the date!

Save the date!
Wilt u geen enkel concert van Wings missen? Noteer dan alvast de volgende data in uw
agenda:
20 maart 2016 om 11.30 uur:
Familieconcert
20 maart 2016 om 15.00 uur:
Jubileumconcert met werken van Spohr, Brahms en Puccini
8 mei 2016 om 15.00 uur:
Moederdagconcert met werken van Mozart
Alle concerten vinden plaats in de Janskerk, Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem.
Wij zien uit naar uw komst!
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Van je Vrienden
moet je het hebben!

Van je Vrienden moet je het hebben!
Vanaf 2009 zijn Riet van Rijn en Sybo Schouwstra al Vrienden van Wings.
Sybo: “Sinds we 10 jaar geleden met pensioen gingen, hebben we meer vrije tijd om te
genieten van de natuur en cultuur in en rond Haarlem. De Philharmonie is op
loopafstand van ons huis en biedt ons veel, maar op een gegeven moment ontdekten
we het Wings Ensemble, dat toen in het Noord-Hollands Archief ging optreden. De
mooie besloten ruimte met de geweldige akoestiek was eveneens nieuw voor ons.
Onze kennismaking met Wings was meteen liefde op het eerste gehoor.” Riet: “Wat
mij zo aanspreekt van Wings is dat de musici zoveel enthousiasme en liefde voor
muziek uitstralen, en dat je als toehoorder daar zo dichtbij zit, dat het bijwonen van
hun concerten puur genieten is.” Sybo vult aan: “Door die nabijheid kun je de verschillende instrumenten goed onderscheiden. Dat de wijze waarop de stoelen van het
publiek staan opgesteld van belang is, merkten we toen dit een keer anders was: er
konden wel meer rijen stoelen achter elkaar staan, maar de grotere afstand tot de
musici werkte mijns inziens nadelig.” Riet: “Ik vind het fijn dat er altijd een toelichting is
op de stukken die gespeeld gaan worden. Verder is de variatie in presentatie zeer
verrassend. Eigenlijk is elk optreden prachtig, maar soms springt er een in het bijzonder
uit. Voor ons was dat hun optreden samen met Haarlem Voices rond Kerst 2009; die
sfeer toen de zangers al zingend binnenkwamen was onvergetelijk mooi!” Riet en Sybo
willen in principe geen enkel Wings-concert missen: “Onze liefde Wings is in de loop
der tijd alleen maar toegenomen. We
proberen altijd reclame voor ze te maken,
omdat ze volgens ons een groot gehoor
en meer bekendheid verdienen.” Sinds kort
hebben ze ieder een eigen Vriendenlidmaatschap: “Enerzijds omdat we Wings
financieel wat extra willen ondersteunen,
maar ook omdat we familie en vrienden
eens mee kunnen nemen en hen kunnen
attenderen op deze mooie en verrijkende
mogelijkheid.” Muziek heeft altijd een
belangrijke rol gespeeld in het leven van
Riet en Sybo: “We hebben weliswaar geen
professionele muzikale achtergrond, maar
we realiseren ons dat muziek goed doet,
blij maakt en ontspant.” Sybo bespeelt
thuis regelmatig de piano, en beiden
maken deel uit van een gemengd koor: “Muziek en zang openen harten; wij hopen
dan ook nog heel lang van Wings te mogen genieten!”
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Bericht van de
voorzitter:
Hartverwarmend

Bericht van de voorzitter:
Hartverwarmend
Het concert van 11 oktober, onder de titel Mozart en Beethoven, viel goed in de smaak.
De concertzaal van de Janskerk zat helemaal vol; er moesten zelfs extra stoelen bij. Een
enthousiast publiek, een warm ontvangst voor de musici van Wings. Wij kijken daarom
nu al uit naar het Nieuwjaarsconcert op 3 januari 2016, en hopen u allen weer te
treffen.
Mijn oproep in september om Wings te blijven steunen in deze tijden van financiële
droogte heeft heel wat teweeg gebracht. ‘Oude’ Vrienden en nieuwe Vrienden van
Wings hebben enorm geholpen om het ensemble financieel wat aan te sterken.
Zeer veel dank daarvoor!
Het bestuur gaat door met de zoektocht naar fondsen, en - zeker zo belangrijk - de
musici zijn hard aan het werk om u te kunnen laten genieten van prachtige muziek. Op
uw beurt helpt u ons enorm door reclame te maken voor de concerten van Wings:
vertel het uw vrienden, stuur de nieuwsbrief door!
Ten slotte breng ik graag nog een bijzonder concert onder uw aandacht:
het Jubileumconcert! Komend voorjaar bestaat het Wings Ensemble 10 jaar! Onder
‘Save the date’ vindt u de concertdatum en wordt een tipje van de sluier van de
programmering opgelicht.
Wij zijn blij met u als trouwe fans!
Met vriendelijke groet,
Eric Schreurs,
voorzitter Stichting Wings
Financiële ondersteuning blijft nodig en is bijzonder welkom.
NL60RABO0130898147 (Stichting Wings).
Reacties welkom: info@wingsensemble.nl

Eindredactie: Antoinette van Hoorn
Het Taaladviesbureau

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