Concert “Die schöne Müllerin” van Gerard en Gerben van Reenen
Op zondagmiddag, 28 oktober 2018 een prachtig concert “Die schöne Müllerin” van vader en
zoon Gerard en Gerben van Reenen in 't Sael. 't Sael is het middeleeuwse voorhuis van de
monumentale pastorie in Groot Wetsinge. Dit concert begint om 15.00 uur.
Die schöne Müllerin” is evenals de iets bekendere “Winterreise” een liederencyclus. De cyclus
“Winterreise” omvat 24 liederen, “Die schöne Müllerin” heeft er 20, is dus iets korter, en is twee
jaar eerder geschreven, in 1826. Beide zijn getoonzet op gedichten van Wilhelm Müller.
In de oude pastorie van Groot Wetsinge, ‘t Sael, staat een piano. Daarop zou Gerard zijn
zoon Gerben kunnen begeleiden, maar voor deze gelegenheid neemt hij zijn eigen fortepiano mee. Dat is een piano zoals die rond 1800 gebouwd
werd. Muziek uit het begin van de 19e eeuw klinkt hierop
authentieker dan op een moderne piano. De klank is bescheidener en delicater. Daardoor klinken de liederen
van Schubert als echte kamermuziek, in de letterlijke
betekenis van het woord. De intiemiteit wordt nog versterkt door de huiselijke sfeer in ‘t Sael.
Gerben heeft een heel geschikte stem voor het vertolken van deze liederen. Hij met zijn expressieve stem en
zijn vader op de fortepiano vormen een ideaal duo voor
Schubert’s “Die schöne Müllerin”.
De datum is zondag 28 oktober om 15.00 uur.
Deze voorstelling kost €15,00 inclusief hapjes. Tijdens
de pauze serveren wij hapjes passend bij de tijd of thema
van de muziek.
De oude ruimte met een prachtige akoestiek zullen u
verrassen. In verband met beperkte zitplaatsen is reserveren wenselijk.
Dit kan via www.tsael.nl en ' 050-306 21 96.

Gezocht: Hulp op schooltuinen!
Wij zijn op zoek naar ouders, grootouders of dorpsgenoten die het leuk vinden om in de (moes-)
tuinen van school te werken en hierbij leerlingen en leerkrachten te begeleiden. Dit hoeft echt
niet wekelijks te zijn. De praktijk leert dat het lastig is voor de leerkrachten om naast het geven
van de reguliere lessen ook de moestuinen te vullen met planten, hier educatie over te geven
en daarnaast te onderhouden met de leerlingen. We zouden dus graag hierbij hulp willen krijgen. Mocht u interesse hebben dan horen wij dit graag!!
Hartelijke groet:
Het team van CBS De Meander

Boekenpost in Sauwerd
Er is een boekenpost voor het afhalen van gereserveerde bibliotheekboeken in Sauwerd. U
kunt boeken reserveren bij de bibliotheek en aangeven dat u de boeken wilt ophalen in Sauwerd. Tijdens de openingstijden van de dorpswinkel kunt u daar de gereserveerde boeken
ophalen en ook weer inleveren. Ook kunt u in de dorpswinkel bij de computer op de koffietafel
achter in de winkel eventueel boeken reserveren bij de bibliotheek.
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