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Muziek doet wonderen voor de hersenen!
Beste muziekliefhebber,

Muziek doet
wonderen
Wings Ensemble
speelt Schubert
Octet
Concertagenda
Van je Vrienden
moet je het hebben
Vrienden: mogen wij
weer op u rekenen?
Scherzando

Gelooft u mij als ik beweer dat muziek de mens slimmer maakt en bovendien zijn
gemoedstoestand zeer positief beïnvloedt? Of denkt u dat ik probeer om u over te
halen tot een bezoek aan ons volgende concert? Uiteraard vind ik het fijn om u weer te
ontmoeten, maar het is echt wetenschappelijk bewezen: onze hersenen zijn zeer
gevoelig voor (klank)trillingen en –patronen, en daardoor worden dieper gelegen
regio’s in de hersenen aangesproken. Volgens hoogleraar klinische neuropsychologie
aan de VU, Erik Scherder, ontstaan er verbindingen tussen de verschillende
hersendelen wanneer je luistert naar muziek waar je van houdt (Parool, 8 januari 2016).
Helaas kan muziek maken, luisteren of componeren syfilis niet genezen. Dit heeft
Schubert aan den lijve ondervonden tijdens het componeren van zijn prachtige Octet,
dat Wings op 23 oktober uitvoert. In een periode van lichamelijk en geestelijk ongemak
lukte het Schubert om een meesterwerk te creëren, wat gevuld is met prachtige
melodieën, luchtige instrumentale passages en een caleidoscoop aan kleur.
Na het volgende concert hoor ik graag of u u slimmer voelt en of uw empathische
vermogens toegenomen zijn!
Leendert Booyens
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Wings Ensemble
speelt Schubert
Octet

Wings Ensemble speelt Schubert Octet
Op zondag 23 oktober brengt het Wings Ensemble om 15.00 uur in de Haarlemse
Janskerk het monumentale Octet in F van Franz Schubert ten gehore. De caleidoscoop
aan instrumentale kleur en de rijkdom aan melodieën en thema’s hebben ervoor
gezorgd dat dit kamermuziekwerk met symfonische proporties al bijna 200 jaar
onverminderd met plezier gespeeld en beluisterd wordt. Meer dan 10 jaar geleden
speelde Wings het octet tijdens zijn debuutconcert. Nu verwelkomt het ensemble u
graag voor de nieuwe uitvoering.
Schubert Octet in F-groot, D803
Zondag 23 oktober, 15.00 uur, Janskerk te Haarlem
Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem
De musici van het Wings Ensemble tijdens dit concert: Kotaro Ishikawa en Inge
Jongerman: viool; Arwen van der Burg: altviool; Magrita Rondeel: cello; Annelies
Hemmes: contrabas; Ina Hesse: klarinet; Leendert Booyens: fagot; Christiaan Beumer:
hoorn.
Toegang: € 20,-; Vrienden Wings € 15,-.
Reserveren: www.wingsensemble.nl

Concertagenda

Concertagenda:
Save the date!
8 januari Nieuwjaarsconcert

5 maart Trio d’anches

21 mei Mozart en Beethoven
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Van je Vrienden
moet je het hebben!

Van je Vrienden moet je het hebben!
Het begin van mijn geschiedenis met Wings stamt
toen mijn echtgenote, Jacqueline Poppelaars, na
een langdurige verbintenis met de Nationale Opera
overstapte naar Holland Symfonia. Daar werd ze
collega van bijna alle huidige musici van Wings.
Haar baan als orkestinspecteur/waarnemend
orkestmanager omschreef ze als: “een warm bad in
zowel goede als slechte tijden”. De latere afbraak
van dit prachtige orkest was dramatisch, maar
uiteindelijk bleef er gelukkig toch nog iets moois over voor Haarlem: het Wings
Ensemble, waarvan ik uiteraard Vriend en sponsor werd uit naam van Jacqueline.
Ik bezoek eigenlijk elk concert van Wings, tenzij zwaarwegende redenen dat onmogelijk
maken. Wat ik zo bijzonder vind aan Wings, is dat het ensemble in de vorm van
kamermuziek een enorme diversiteit aan muziek ten gehore brengt in combinatie met
andere vormen van kunst, zoals literatuur. Bovendien biedt Wings andere musici een
podium. Hiermee wordt klassieke muziek aantrekkelijk voor een groter publiek. De
kleinschalige vorm van kamermuziek, in combinatie met de prachtige locatie van de
Janskerk, maakt dat een concert ook echt voelt als een privéaangelegenheid!
Klassieke muziek ligt dicht bij mijn eigen muzikale achtergrond: oratoria en
kamermuziek.
Mijn eigen vorm van muzikale expressie is zang: ik ben al jaren met ontzettend veel
plezier als bas verbonden aan het Amsterdams Opera Koor.
Ten slotte is de tomeloze energie van Leendert (gesteund door zijn vrouw Jenny),
gekoppeld aan de (onbetaalde) liefde die de andere deelnemende musici voor hun vak
hebben, iets waar ik grote bewondering voor heb en waarvan ik hoop nog lang te
mogen genieten.
Hugo Tieman
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Vrienden: mogen wij Vrienden: mogen wij weer op u rekenen?
weer op u rekenen? Het Wings Ensemble gaat vol energie zijn 11e muziekseizoen in.
Tot nu toe heeft Wings altijd op u mogen rekenen als bezoeker en Vriend. Daar zijn wij
u zeer erkentelijk voor. De musici en het bestuur van Wings zien er daarom naar uit
u opnieuw te mogen begroeten bij onze geplande concerten.
U helpt ons natuurlijk ook door zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken over het
Wings Ensemble. Neem eens een keer iemand mee naar een van onze concerten!
Financiële ondersteuning is nog steeds zeer welkom als wind onder de vleugels van
Wings. U leest er meer over op: www.wingsensemble.nl/vrienden
Uw Vriendenbijdrage kunt u storten op NL60RABO0130898147 van Stichting Wings,
Haarlem, onder vermelding van ‘Vriendenbijdrage’, uw naam en e-mailadres.
Noot: Wings is geregistreerd als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat u 125% als gift via uw inkomstenbelasting kunt aftrekken.
Eric Schreurs,
voorzitter Stichting Wings

Scherzando

Scherzando…
Hoeveel hoornisten heb je nodig voor een hoornsolo?
Vier. Een om de solo te spelen en drie collega’s
die denken dat zij het veel beter kunnen…
Einde van een tijdperk…
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