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De WagnerVrienden raden aan...

Woord
van de voorzitter
De vzw WagnerVrienden selecteert regelmatig voor zijn leden interessante producties,
boeken of activiteiten die we enkel maar van harte kunnen aanraden. Hier vind je ook
de activiteiten georganiseerd door onze partnerverenigingen.
Beste WagnerVrienden

We pikken met dit WagnerNieuws de draad weer op. Het is de bedoeling om jullie ook
Artikel

in de toekomst op regelmatige basis, drie tot vier maal per jaar, ons magazine voor te

stellen,
waarin
we onze
voorbije
en betoekomstige
activiteiten
belichten.
Dit
artikel
kan 100
tot 150
woorden
cijfers
kunt u aantonen
datDaarnaast
het bedrijfwillen
vatten.
groeit.
wij onze leden ook waardevolle artikels aanbieden, die een leidraad kunnen zijn bij de
In nieuwsbrieven kunt u vrijwel alle onopera’s van Wagner.
derwerpen behandelen. U kunt artikelen

In sommige nieuwsbrieven verschijnt een

plaatsen waarin wordt ingegaan op nieu-

sie of redactioneel commentaar. Ook kunt

Bijschrift bij afbeelding.

column, bijvoorbeeld met een boekrecen-

we technologieën in uw vakgebied. Ook
u nieuwe werknemers of klanten introduIn dit WagnerNieuws vind je twee artikels over “Der fliegende Holländer”. Het is de
kunt u trends in het bedrijfsleven of de
ceren.
neerslag van
onze Holländerdag,
toen we naar aanleiding van de voorstelling van het
economie
bespreken
of voorspellingen
doen.
werk in Opera Vlaanderen een hele dag organiseerden.

“Trek de aandacht van de lezer door hier
een interessant citaat uit het artikel te
typen.”

Als de nieuwsbrief alleen intern wordt
verspreid, kunt u ingaan op nieuwe proWie WagnerVrienden
zegt, Met
zegtverkoopook: interessante uitstappen. Dit seizoen bezoeken we
cedures
binnen uw bedrijf.
“Die Walküre” en “Siegfried” in Düsseldorf. Als zij even goed zullen zijn als “Das
Rheingold”, staat ons een interessante belevenis te wachten. Daarnaast is er de traditionele uitstap naar Amsterdam, waar we “Tristan” zullen zien.
Er zijn nog busplaatsen ter beschikking.

Raadpleeg regelmatig onze website (www.wagnervrienden.be) en onze Facebookpagina
voor alle nieuwtjes.

Artikel

Tot binnenkort!

Bernard Huyvaert
Voorzitter
Bijschrift bij afbeelding.
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Kalender 2017-2018
September
Zaterdag 23/9

OperaActiviteit#15: Das Wunder des Heliane
Oktober

November
Donderdag 09/11

Le Vaisseau fantôme in de Euroscoop*

Zaterdag 25/11

Algemene Vergadering 2017 + Concert Marie François— “Quatre
Mains” Gent
December

Januari

Februari
Zondag 4/2

OperaReis naar Amsterdam : Tristan und Isolde

Zaterdag 24/2

OperaActiviteit#16: Lezing Der Ring des Nibelungen - Huset Gent
Maart

Zondag 4/3

Operareis naar Düsseldorf : Die Walküre

Zondag 18/3 tot

OperaBallet Vlaanderen Antwerpen : Parsifal *

Woensdag 4/4
April
Vrijdag 19/4 tot

De Munt : Lohengrin *

Zondag 6/5
Zaterdag 21/04

LohengrinDag - Gent

Zaterdag 21/04 en

Internationaal operaweekend rond Lohengrin georganiseerd door de

Zondag 22/04

Cercle belge francophone Richard Wagner - Brussel

Zondag 22/04

Lohengrin in de Munt (ticketverkoop afgesloten)
Mei

Zondag 6/5

OperaReis naar Düsseldorf : Siegfried
Juni

Opmerking:
Deze kalender is onder voorbehoud. Sommige activiteiten kunnen nog geschrapt of toegevoegd worden.
Voor de activiteiten aangeduid met het teken *, hebben we geen eigen plaatsen, maar gaat het om tips
voor Wagnerianen.

Colofon
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Verantwoordelijke uitgever :
WagnerVrienden vzw
De verant wo or de l ij ke
uitgever en de Raad van
Bestuur
zijn
niet
verantwoordelijk voor de in
dit
WagnerNieuws
opgenomen teksten. Elke
auteur is individueel
verantwoordelijk voor het
door hem of haar
ondertekende artikel.

Stichtend Ambassadeur: Maestro Paolo Carignani
Ambassadeurs: Lucas Blondeel, Franco Farina, Dmitri Jurowski, Susan Maclean,
Iréne Theorin, Ann Vancoillie, Willem Van der Heyden, Werner Van Mechelen,
Andrew Wise
Lidmaatschap:
•

Individueel lidmaatschap:

€ 40

•

Duo-lidmaatschap:

€ 50

•

Jongeren (<31):

€ 20

Partners van WagnerVrienden vzw: Amarant vzw,
Cercle belge francophone Richard Wagner, Cercle Richard Wagner Lyon, Wagnergenootschap Nederland.
De WagnerVrienden zijn aangesloten bij de “Gesellschaft der Freunde
von Bayreuth” en het “Richard Wagner Verband International”.
Heb je opmerkingen over of suggesties voor ons magazine? Stuur dan
gerust een e-mail naar info@wagnervrienden.be. Wij zijn ook steeds
op zoek naar kwalitatieve bijdragen voor ons magazine. Deze mag je
ons steeds bezorgen per e-mail.

Had u graag de volledige uitgave ?
Zend een e-mail aan
info@wagnervrienden.be

