Beste WagnerVrienden
Wij hopen dat jullie allen gezond en wel de coronacrisis hebben doorstaan.
Het coronavirus heeft niet alleen ons leven overhoop gezet, maar heeft het opera- en
muziekleven grondig verstoord.
De ontmoeting met de intendant van Opera Vlaanderen moest in allerijl worden
afgezegd, aangezien die op de zaterdag viel aan het begin van de lockdown. Mijn
eigen lezing over het tweede bedrijf van “Die Walküre”, voorzien in de maand mei,
moest ook worden afgelast. Onze OperaReis naar Amsterdam voor “Die Frau ohne
Schatten” viel eveneens in het water. De ingeschreven deelnemers zullen de betaalde
som terugkrijgen. Wij ontvingen op 11 juni de terugbetaling van de tickets. De
terugbetaling zal dan nu in loop van de komende weken gebeuren.
Ook de Festspiele in Bayreuth werden geannuleerd. De “Ring” wordt zelfs verschoven
naar 2022. Enkel leden hadden via ons tickets geboekt. Ze werden intussen vergoed.
Wij weten niet wat de toekomst zal bieden. Opera Vlaanderen heeft alle producties
voor 2020 geannuleerd en start pas in januari 2021. Het Concertgebouw (Brugge)
heeft zijn programmatie bekendgemaakt – die was al opgesteld vóór de uitbraak van
het virus -, maar je kunt nog niet reserveren. Wat zal de Munt doen? Wat met Opera
& Ballet Amsterdam?
De toekomst is onzeker. Zal het muziek- en operaleven, zoals wij dat altijd hebben
gekend, ooit kunnen hernemen? Wij hadden twee uitstappen naar Amsterdam in het
vizier: “Götterdämmerung” in het Concertgebouw (Amsterdam) en “Der fliegende
Holländer” in het Muziektheater. Of die producties doorgaan, is momenteel nog
onzeker.
Professor Freddy Mortier zou in september bij ons een lezing komen geven. Wij
hebben die voorlopig ‘on hold’ gezet. Zullen samenkomsten binnen sowieso nog
mogelijk zijn in veilige omstandigheden? Het is een moeilijke vraag.

Wegens al deze redenen hebben heeft het Bestuur in een online vergadering via Zoom
beslist om voor 2021 geen lidgeld te vragen. Wie dit jaar lid is, blijft in 2021 lid. Als
vereniging hebben we immers onvoldoende activiteiten kunnen aanbieden aan onze
leden. Leden die wel een bijdrage willen geven aan de vereniging, zullen dit uiteraard
kunnen doen.
Wat de lezing over “Die Walküre” betreft, denken wij eraan om online activiteit te
organiseren met de inhoud van deze lezing. U wordt op de hoogte gehouden.
Hebben jullie bepaalde suggesties om de band tussen de leden ondertussen wat
levendig te houden? Kunnen wij via Zoom met geïnteresseerde mensen een chat
houden? Laat eens wat suggesties weten via info@wagnervrienden.be.
Wanneer wij meer informatie hebben over onze activiteiten, dan zullen we jullie
uiteraard op de hoogte brengen. Binnenkort volgt er trouwens nog een nieuwe editie
van het WagnerNieuws.
Let op jullie gezondheid en hopelijk tot binnenkort!
Bernard Huyvaert
Voorzitter – Namens de Raad van Bestuur

