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Nieuwe tijd, nieuwe plannen!
“Om een grote prestatie te leveren, zijn twee dingen nodig: een plan, en net niet
genoeg tijd.” Leonard Bernstein een van de grootste muzikale geesten van de
twintigste eeuw kon het weten…
Bij Wings hebben we zeker plannen voor de toekomst en zeker niet genoeg tijd.
Spraakmakende concerten geven en het publiek bekoren staan nog altijd op het eerste
plan, maar we gaan het voortaan anders doen met bijzondere bezettingen en
(ver)nieuwe(nde) programma’s.
Graag ontmoet ik u bij het Nieuwjaarsconcert op 7 januari om 11.30 uur of 15.00 uur
om het glas te heffen op het leven, mooie plannen, en tijd waar we nooit genoeg van
zullen hebben!
Leendert Booyens
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Van de voorzetter

Van de voorzitter
Nu de dagen kort zijn en de avonden lang, gaf mij dat de gelegenheid de statuten van
Stichting Wings er weer eens bij te pakken. Hierin staat te lezen:
“De stichting heeft ten doel om kamermuziek, en meer in het bijzonder minder bekend
(hedendaags) repertoire, ter kennis te brengen van een zo breed mogelijk publiek, en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.” Waarvan akte! De notaris had
het niet beter kunnen zeggen.
Met deze ruime doelstellingen gaat Wings zich in 2018 helemaal uitleven en nieuwe
initiatieven ontwikkelen. In het komend jaar zal de focus wat minder liggen op
kamermuziek, maar een breder veld bestrijken.
Los van de hieronder genoemde concerten liggen er bijvoorbeeld plannen op de
tekentafel voor een concert met een bariton en tenor, maar ook projecten van/met
amateurs (bijv. jonge musici of een project zoals het Fagotensemble Haarlemmerhout)
of andere muzikale uitstapjes.
Voor de concerten kijken wij ook naar mogelijkheden om een voorprogramma te
maken met jong talent. De jeugd heeft immers de toekomst, dus ook voor hen wil
Stichting Wings een podium bieden.
Uiteraard binnen de financiële mogelijkheden die wij als stichting hebben. Ieder jaar is
het toch weer een krachttoer om de begroting sluitend te houden, maar dankzij u als
trouw publiek; de giften van de Vrienden van Wings; de steun van enkele stichtingen,
en behoedzaam manoeuvreren is dit ook in 2017 weer gelukt. Op die voet gaan wij in
2018 verder. Hierbij blijft uw steun als concertbezoeker en vaak ook Vriend van Wings
onontbeerlijk en bijzonder welkom.
Daarnaast krijgen wij in 2018 te maken met een door kabinet Rutte III aangekondigde
btw-verhoging van 6% naar 9%; ook concertkaartjes moeten hieraan geloven. Dat heeft
mede geleid tot de volgende prijsstelling voor de Wings-concerten van 2018:
•
Kaartjes volwassenen: € 25
•
Vrienden Wings: € 20.
•
Jongeren tot 18: toegang gratis!
Dus neem uw kinderen of kleinkinderen (of uw vrienden met kinderen) mee
naar het Wings-concert!
Vol nieuwe ideeën gaat Wings 2018 in. Wij zijn van plan u veel moois te brengen en uw
vertrouwen niet te beschamen!
Heel veel dank voor uw steun!
Met vriendelijke groet,
Eric Schreurs, voorzitter Stichting Wings

2

PS: Financiële ondersteuning blijft nodig en is bijzonder welkom.
Zo wordt u Vriend van het Wings Ensemble:
•

•

Nieuwjaarsconcert

Door € 25 over te maken naar rekeningnummer NL60RABO0130898147 van
Stichting Wings, Haarlem onder vermelding van ‘Vriendenbijdrage’ en uw naam
en e-mailadres;
Door een e-mail te sturen naar info@wingsensemble.nl, waarin u om meer
informatie vraagt.

Wings’ Nieuwjaarsconcert 2018
Romantiek, fantasie en een vleugje nostalgie…
Met een romantisch programma vol fantasie, nostalgie en zelfs een vleugje parodie
luidt Wings op zondag 7 januari 2018 het nieuwe jaar feestelijk in. Vanuit de Haarlemse
Janskerk nemen wij u om 11.30 uur en om 15 uur in triobezetting mee op een muzikale
reis naar het verleden, heden en de toekomst met werken van onder anderen
Beethoven, Schumann en Glinka. Na afloop van het concert fêteert Wings u
traditiegetrouw op een oliebol en een glaasje bubbels, en brengen wij samen met u een
toost uit op het nieuwe jaar.
Programma: Nieuwjaarsconcert 2018
Camille Saint-Saëns
Sonate voor fagot en piano
Robert Schumann
Drei Fantasiestücke voor klarinet en piano Op. 73
Ludwig van Beethoven
Trio voor klarinet, fagot en piano opus 11
Francis Poulenc
Sonate voor klarinet
Mikhael Glinka
Trio Pathétique
Musici:
Rick Huls:
klarinet
Leendert Booyens: fagot
Mitsuko Saruwatari: piano
Zondag 7 januari 2018 om 11.30 en 15.00 uur Janskerk Haarlem
Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem
Toegang € 25; Vrienden Wings: € 20.
Reserveren via website wordt aanbevolen: www.wingsensemble.nl
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Concertagenda

Concertagenda 2018
Hieronder volgt een overzicht van de –voorlopig– geplande concerten in 2018:
•
7 januari 2018 - Nieuwjaarsconcert – Janskerk/NH Archief
•
11 maart 2018 - Fagotorkest Haarlemmerhout – Philharmonie Haarlem
•
20 mei 2018 - Octet van Schubert – Janskerk/NH Archief *
•
7 oktober 2018 - Barokconcert / Vivaldi ¬– Janskerk/NH Archief *
* Noot: het kan zijn dat de concertprogramma’s van 20 mei en 7 oktober worden
omgedraaid. Daarover ontvangt u tijdig bericht.

Foto: P. van der Zwaan

Stichting Wings wenst u prettige feestdagen
en een harmonieus 2018!

Eindredactie: Antoinette van Hoorn
Het Taaladviesbureau

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