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Nieuwsbrief

december 2016

Gildelezing: Jan Brandts Buijs, Zutphens musicus en componist
Op 7 december organiseert Gilde Zutphen de lezing:

Jan Brandts Buijs, Zutphens musicus en componist
Spreker is dr. Jan ten Bokum, muziekhistoricus
Jan Brandts Buys is de enige van zijn bekende
muzikantenfamilie, die in Zutphen is geboren (1868). En hij was
de enige van hen, die meer componist was dan uitvoerend
musicus. Slechts 22 jaar woonde hij in Zutphen en was daar
organist van de Broederenkerk. Daarna woonde hij in
Oostenrijk, Zuid-Tirol en Kroatië. Hij schreef tien opera’s
waarvan één tussen de beide wereldoorlogen meer dan duizend
keer is uitgevoerd. Hij verwierf europese bekendheid, ook als
pianist en componist van kamermuziek en liederen. In 2018 zal
de 150ste geboortedag van Jan Brandts Buys worden herdacht.
Jan ten Bokum is musicoloog en schreef in 2003 een biografie
over deze bijzondere Zutphenaar. Daarom kan niemand beter
dan hij over Brandts Buys vertellen. Hij zal zijn verhaal illustreren met muziekfragmenten op CD en
aan de piano, waarbij zal blijken dat Brandts Buys zeer toegankelijke, romantische muziek schreef.
Locatie: restaurant woonzorgcentrum St Elisabeth, Geweldigershoek 39 te Zutphen.
Aanvang 14.00 uur (tot ca 16.00 uur). Kosten: een vrijwillige bijdrage.
Er is plaats voor maximaal 100 personen

Werkgroep LEZINGEN zoekt nieuwe leden
De werkgroep lezingen organiseert al een groot aantal jaren met succes lezingen
over diverse onderwerpen. De zaal zit regelmatig vol. Een aantal leden willen aan
het eind van het seizoen gaan stoppen en we zoeken dus nieuwe leden die de
organisatie willen gaan overnemen!
Hoe werkt de werkgroep?
De werkgroep bestaat uit vier mensen die per jaar twaalf lezingen organiseren,
van eind september tot begin april. De werkgroep verdeelt zelf haar taken. Elk lid
is in principe verantwoordelijk voor de realisatie van drie lezingen per jaar. Er
moet een spreker worden gezocht, waarmee een aantal afspraken worden
gemaakt, die schriftelijk worden vastgelegd, zowel naar de spreker als naar de
werkgroep. Voorts wordt voor elke lezing een tien-regelig persbericht opgesteld. Twee keer per jaar
wordt er vergaderd.
Het programma voor de lezingen is op dit moment al gereed tot eind 2017. In januari 2017 worden
de taken voor het programma van 2018 verdeeld. De hoeveelheid benodigde tijd is dus gering. Het
is wel van belang alert te zijn op interessante onderwerpen en sprekers, die bereid zijn binnen het
Gildeprincipe 'belangeloos' op te treden. Uiteraard is er ruimte voor nieuwe ideeën. Wij rekenen op
U!
Heeft u belangstelling voor de werkgroep?
Neem dan voor meer informatie contact op met :
Chiel Mariën: e-mail of telefoon 0575 - 54 54 39, of met
Klaske Reents: e-mail of telefoon 0575 - 52 30 08.

De eerste avond is op maandag 12 december, vanaf 18.30 tot ongeveer 22.00 uur.
Plaats: in de huiskamer van Perspectief,adres: Weg naar Laren 59.
Opgave: Je kunt je uiterlijk 9 december opgeven bij Henny Lokhorst, tel: 06 28 86 54 27 of per email. Ook kun je aangeven of je opgehaald en thuisgebracht wilt worden.
Wij verheugen ons op een gezellige avond! (De volgende avonden zijn op 9 januari en 13
februari).
Wilt u het Gilde steunen? U bent al donateur voor € 15,00 per jaar (meer overmaken mag
natuurlijk ook). Donaties kunt u overmaken op: IBAN-nummer NL 19 RABO 0376 7658 52 t.n.v.
Stichting Gilde Zutphen te Zutphen. Wij verzoeken u om bij de overboeking uw woonadres of
mailadres te vermelden.
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