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Binnenkort in Opera Vlaanderen: “Lohengrin” in een regie van David Alden. Deze productie ging in mei
in première in Covent Garden.

- In dit nummer -

Reflecties bij “Lohengrin” in De Munt
Wagner en Plato
De Vleeshouwer in Bayreuth
Recensies
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Voorwoord
Beste WagnerVrienden
2017-2018 was voor de Vlaamse Wagnerianen een mooi seizoen. Er was de herneming
van de bejubelde “Parsifal” in Opera Vlaanderen en er was “Lohengrin” in De Munt.
Ook het seizoen 2018-2019 biedt twee producties in de ons bekende operahuizen:
“Lohengrin” in Opera Vlaanderen en “Tristan” in De Munt.
Hoewel wij onlangs een Lohengrindag organiseerden, willen we ook in het begin van
het nieuwe seizoen deze interessante opera uitdiepen. Bij het publiceren van deze
nieuwsbrief was het niet mogelijk daarvoor al een datum vast te leggen. Wij proberen
immers één of meer artiesten te strikken, maar dat hangt af van hun repetitieschema.
Meer hierover dus in een nieuwsflash.
De WagnerVrienden diepen het uit… Tussen Plato en Wagner liggen 23 eeuwen geschiedenis. Beide denkers hebben echter nagedacht over de nauwe relatie die bestaat
tussen politiek en kunst. In een lang artikel poog ik de verbanden en de verschillen
tussen beide heren te ontrafelen.
Je vindt ook een vertaling van de impressies van de Vlaamse componist Albert De
Vleeshouwer, die in 1899 in Bayreuth “Meistersinger” en “Parsifal” bijwoonde.
Bernard Huyvaert
-Voorzitter
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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.
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