
            

     30 aug. 2019 

Beste Vrouwen van Nu, 

         
Hierbij nodigen wij u graag uit voor het bijwonen van         
een lezing over Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)  
en een repetitie van Het Gelders Orkest (HGO) o.l.v.  
de wereldberoemde pianist en dirigent Ronald Brautigam. 
                                       Foto: René Knoop 

Wouter Schmidt studeerde viool en altviool aan de conservatoria van Amsterdam en Rotterdam.   
Als violist maakte Wouter ruim 20 jaar deel uit van Het Gelders Orkest (HGO). Tegenwoordig is hij 
werkzaam als Classical Music Manager en reisleider bij HANNICK REIZEN en verzorgt daarnaast 
muzieklezingen en inleidingen voorafgaande aan concerten. 
Wouter geeft voor ons een lezing over de beroemde componist Mozart. Hij legt o.a. de ‘sonatevorm’ 
al luisterend uit want maar liefst 80% van alle composities staat in de sonatevorm.  
Na de lunch neemt Wouter ons mee naar het concertgebouw Musis Sacrum in Arnhem waar wij een 
repetitie van HGO mogen bijwonen.  
Ronald Brautigam, Nederlands bekendste pianist en specialist in de pianomuziek van Mozart en 
Beethoven gaat de uitdaging aan om bij twee bekende pianoconcerten van deze grote meesters een 
versie zonder blazers uit te voeren. Daarnaast leidt hij het strijkersensemble van HGO in een heerlijk 
Divertimento van Mozart. Een spannend en prachtig concert in een niet-alledaagse bezetting. 
 
EXTRA: U krijgt als Vrouw van Nu de gelegenheid om op donderdagavond 21 november het volledige 
concert in Musis Sacrum bij te wonen en betaalt daarvoor slechts € 20,00 p.p.  
U mag ook een introducé meenemen. Opgave graag tegelijk met uw aanmelding.  
 

Praktische informatie. 

Datum:  dinsdag 19 november 2019. 
Ontvangst: vanaf 09.00 uur in ‘Geniet in de Weerd’, Weerdjesstraat 168 in Arnhem. 
  De lezing begint om 09.30 uur.  Er is bij ontvangst en tussendoor koffie/thee 
Programma: De lunch is tot uiterlijk 12.30 uur in De Weerd. 
  Daarna lopen we naar Musis Sacrum waar we exact om 12.45 uur moeten zijn. 
Kosten:  € 30,00 inclusief koffie/thee, de lezing en de lunch. 
Opgave: Per mail: ccg.vrouwenvannu@gmail.com  tot uiterlijk 10 oktober 2019 (i.v.m.  
  annuleringsvoorwaarden) met vermelding van uw afdeling, naam en tel. nummer. 
  Maximum aantal deelnemers voor de lezing  is 40.  
Betaling:  Uiterlijk 10 dagen na opgave op rekeningnummer: NL72 RABO 0140 0348 46  
  t.n.v. Commissie Cultuur Gelderland onder vermelding van uw naam en afdeling. 
  Over de tickets voor het concert op 21 november krijgt u na opgave van ons bericht. 
Informatie: Janneke Raaphorst:  06 1078 6981 of  Betsy Kreeftenberg:  06 2227 0303. 
 
Wilt u  dieetwensen aan ons doorgeven?       

Deelname aan onze activiteit is op eigen risico.       
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