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Vliegende start van weer een mooi seizoen
Seizoen 2015 - 2016 was een goed jaar voor Ensemble Corona. Fijne concerten mogen geven, in
kernbezetting en met diverse inspirerende collega’s, en nieuwe samenwerkingen aangegaan. En als
we de reacties op onze uitvoeringen mogen geloven, hebben we weer vele ‘hedendaagse harten
veroverd’: “Hier moet iedereen heen” “Absoluut een aanrader”.
En het nieuwe seizoen begint al goed: nog maar nauwelijks
van vakantie terug concerteerden wij afgelopen zaterdag voor
een select gezelschap genodigden in het sfeervolle
Bartolomeusgasthuis in Utrecht. We bereiden ons voor op de
Kamermuziekdag op 26 september, en op 8 oktober alweer
treden wij met Elly van Munster aan voor Jeroen Bosch.
Twee grote samenwerkingsprojecten worden wegens succes
herhaald, en wij zien ook uit naar een heel leuk nieuw plan
dat iets van doen heeft met een mooi jubileum en met lekker eten... Over dit alles meer in deze
nieuwsbrief en op onze website. Tot ziens bij één van onze concerten!

Kamermuziekdag.nl
Aanstaande maandag 26 september 2016 10:00 - 18:00 u (Muziekcentrum
van de Omroep, Heuvellaan 33 in Hilversum) vindt plaats:
Kamermuziekdag.nl, een evenement in de start van het nieuwe seizoen waarin
uitvoerende ensembles en podia elkaar ontmoeten, zaken kunnen doen,
nieuwtjes uitwisselen.
Een plek in het Nederlandse muzikale landschap waarin vraag en aanbod fysiek bij elkaar kunnen
komen, schrijft de organisatie. Vroeger bestond iets dergelijks jaarlijks, is toen door bezuinigingen
verdwenen en werd zeer gemist. Nu zijn Léon de Lange en Hannes de Vries in dat gat gesprongen –
vanaf deze plek alvast zeer bedankt daarvoor! Ensemble Corona heeft natuurlijk een stand gehuurd
en wij presenteren daar ons actuele programma-aanbod. Programmeurs en collega’s, wij ontmoeten
jullie daar graag! Dagkaarten via deze link.

Reprise “Sicut lilium inter spinas”
In april jl ging met Capella Ducis het speciale Jeroen-Boschprogramma Sicut lilium inter spinas.
Omdat dit in korte tijd geheel uitverkocht was, heeft het koor een reprise georganiseerd op
zaterdag 8 oktober 2016 20:00u in Vught.
Samen met luitiste Elly van Munster brengen wij binnen dit
programma in kleine bezetting meerdere stukken uit ons eigen
Bosch-programma Wat
beduydt u soo verschrikt
ghesicht?, naast het koorrepertoire en talrijke mooie
tutti’s.

“Gentils Amoureux” gaat culinair, met Christianne Muusers
Een kamermuziekserie die al 100 concerten heeft georganiseerd?! Dat moet natuurlijk gevierd
worden. Ensemble Corona vindt het een grote de eer om met Gentils Amoureux dit 100e concert
van Kamermuziek in De Hoop te mogen verzorgen, en om feestelijke redenen krijgt dit
jubileumconcert een speciale culinaire uitbreiding:
In de pauze trakteert specialist Christianne Muusers u op ‘Leckerbeetjes, het Middeleeuws
smaakpalet’, een onderhoudend verhaal met daarbij een
proeverij van verschillende hapjes en gekruide wijn; alles is
naar Middeleeuwse receptuur vers door haarzelf bereid,
gebaseerd op grondig onderzoek en expertise.
Kamermuziek in De Hoop en wij verheugen ons erg op dit
concept, waarbij u niet alleen door onze muziek en de teksten
van Heleen, maar ook nog eens door de verrassende smaken en
de interessante informatie van Christianne meegevoerd zult
worden naar Bourgondische 15e-eeuwse sferen.
Zondag 27 november 2016, 15:00 u. Reserveren is zeer aan
te raden, ivm de beperkte capaciteit en de verwachten toeloop.
Zie de website van De Hoop of onze Agenda.
Kaarten € 14,– inclusief Christianne’s bijdrage en proeverij.

¡Venga aventurero! op herhaling in 2017
Het heerlijke programma ¡Venga aventurero! met luitist Alfonso Marín en
vocaal ensemble Larynx olv Martine des Tombe, mocht in januari van dit
jaar op groot succes rekenen. In januari 2017 is het opnieuw te beluisteren
want het is tweemaal geboekt:
op 29-01-2017 in Zeewolde en op 31-01-2017 in Alkmaar.
Later in het jaar wordt bekend of wij aan dit tweetal concerten een derde (of
zelfs vierde) concert toe mogen voegen.
Raadpleeg voor actuele info steeds onze Agenda.

Nieuwe foto’s
U heeft ‘t misschien al via facebook gezien of op onze
website: we hebben sinds deze zomer nieuw fotomateriaal van
Valérie Granberg.
We zijn er heel blij mee! U kunt de foto’s bij ons in hoge
resolutie (bv voor drukwerk) opvragen via een mailtje, en in
wat lagere resolutie zijn deze foto en andere te vinden op de
pagina Publiciteitsfoto’s.

Tot volgende keer!

Ensemble Corona

