Beste belangstellende van de Stichting Nova Sonantia,
Dit is de tweede nieuwsbrief van de Stichting Nova Sonantia.
We hebben als stichting mooie concerten in de
Elektriciteitsfabriek in Den Haag en de Oude Kerk in
Voorburg achter de rug. Werken van de Waalse
componisten Vaute en Fontyn hebben daar een
mooi podium gekregen. Graag blik ik hier met u
terug in deze nieuwsbrief.
Het volgende concert van de serie Musique
Mosaïques is op 31 maart 2019. Hierover ook meer
in deze nieuwsbrief. Ik hoop u daar te ontmoeten!
Frank de Groot,
Artistiek leider
Terugblik concert 23 september –Waalse componisten op het programma
De concertserie Musique Mosaïques kende op 23 september een geslaagde start. Zo’n
100 man publiek was naar de Oude Kerk in Voorburg gekomen. Het Phoenix Trio en
Kamerkoor Ad Libitum brachten onder leiding van dirigent/violist Frank de Groot een
gevarieerd programma met werken van de Waalse componisten Maurice Vaute en
Jacqueline Fontyn.
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Na afloop waren mooie reacties te horen: “wat een mooie muziek, op prachtige locatie”.
Voor sommigen was het atonale werk van Fontyn een uitdaging. De waardering voor de
variatie en het op het podium brengen van de werken van deze componisten was groot.
De cinq minutes contemplatives voor piano van Vaute viel bij verschillende toehoorders
erg in de smaak en van het enthousiasme en inspiratie van de musici werd erg genoten.
Het programma werd twee dagen eerder ook ten gehore gebracht tijdens de openingsdag
van het Just Peace Festival. Na de opening van de Dutch Design tentoonstelling klonken
in de Electriciteitsfabriek in Den Haag de werken van Vaute en Fontyn. Het noodweer
buiten zorgde voor bijgeluiden in de fabriekshal, maar er werd onverstoorbaar
gemusiceerd en door het publiek aandachtig geluisterd.
Nieuwsgierig naar wat er werd uitgevoerd? Bekijk het programmaboekje.
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Volgend concert Musique Mosaïques 31 maart 2019 in teken passietijd
Op zondagmiddag 31 maart om 15.00 uur vindt in de Oude Kerk in Voorburg het
volgende concert plaats in de serie Musique Mosaïques. Naast enkele andere stukken is
centraal werk in dit concertprogramma het Stabat Mater van de Estse componist Arvo
Pärt. Houdt onze website in de gaten voor alle informatie over programma en het
bestellen van kaartjes.
Arvo Pärt (1935) is een hedendaagse
componist van klassieke en religieuze
muziek uit Estland.
Zowel de avantgardistische invloeden als
de religieuze elementen in zijn muziek
leidden tot confrontatie met de Sovjetautoriteiten. In 1980 emigreerde Pärt
naar Berlijn, om in 2010 weer
permanent terug te keren naar Estland.
Pärts werk is rijk en afwisselend, met
grootschalige composities voor koor en
orkest, symfonieën, en ook a capella
koorwerken en kamermuziek. Veel van
zijn werk is gebaseerd op lithurgische
teksten.
Zijn Stabat Mater componeerde hij in
1985 in opdracht van de Alban Berg
stichting en wordt uitgevoerd door drie
solisten (sopraan, alt, tenor) en een
strijkerstrio (viool, altviool. cello).
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Ideeën, meer weten, samenwerken
Kijk voor meer informatie over het concert op 31 maart a.s. en andere actualiteiten op
onze website.
De Stichting Nova Sonantia heeft ten doel bekendheid te geven aan muziek die
onderbelicht of onbekend is en de moeite waard is om onder de aandacht te brengen.
Ook willen we aandacht geven aan hedendaagse muziek die weinig of nog niet
uitgevoerd is en deze muziek nieuwe energie geven. Dat leidt inmiddels al tot
samenwerkingsintitiatieven waar we u graag later meer over vertellen. We werken
daarbij graag met anderen samen. Hebt u ideeën voor toekomstige projecten en
samenwerkingsmogelijkheden die passen bij de doelstellingen van de stichting Nova
Sonantia laat het ons weten. Ook andere suggesties die hieraan bijdragen zijn altijd
welkom. Neem contact op via het contactformulier op onze website of met een van de
bestuursleden.
Nieuwsgierig naar onze eerdere nieuwsbrief? Stuur een bericht via het contactformulier.
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