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Beste muziekliefhebber,
In deze Nieuwsbrief wil ik u graag op de hoogte brengen van enkele bijzondere activiteiten in de komende
maanden.
1. Arnhemsche Psalm
Op 17 september a.s. is het zover. Dan zal het oratorium “Arnhemsche Psalm” van Herman Strategier
worden uitgevoerd in Musis Sacrum te Arnhem.
Vanwege de corona-perikelen moest de oorspronkelijk voor 2020 voorziene uitvoering uitgesteld worden.
Het bestuur van de stichting is bijzonder verheugd dat de uitvoering nu kan doorgaan en met een
bijzonder indrukwekkende cast: sopraan Nikki Treurniet, bariton Henk Neven, acteur Peter Blok als
declamator, het Brabantkoor en Phion (het gefuseerde Orkest van het Oosten en het Gelders Orkest), het
geheel onder leiding van de uitnemende dirigent Ed Spanjaard.
Naast de Arnhemsche Psalm zal ook het “Requiem” van Herman Strategier worden uitgevoerd. Hij schreef
dat werk ter nagedachtenis van onder andere zijn enige broer die in het licht van de bevrijding in 1945 in
het concentratiekamp Neuengamme overleed. Beide werken passen zeer goed in de herdenking van de
Slag om Arnhem die jaarlijks in de maand september wordt herdacht.
Nadere informatie over kaartverkoop etc. zal nog bekend worden gemaakt. In elk geval is het goed de
datum alvast te noteren.
De NTR zal het concert opnemen voor uitzending op een later tijdstip.

2. Herman Strategier in het zonnetje
Op zaterdag 1 oktober a.s. zal in Arnhem een “Hommage aan Herman Strategier” georganiseerd worden
in de vorm van een concert. Initiatiefnemer is de accordeonist John Holvast die op de cd met
orkestwerken van Strategier solist is in het accordeonconcert. Herman Strategier maakte het begin van de
erkende opleiding accordeon aan de Nederlandse conservatoria mee. Verbonden als docent aan de
conservatoria van Utrecht en Rotterdam waar de opleiding van dit relatief jonge instrument mogelijk werd,
maar ook het feit dat er weinig repertoire was voor dit instrument, componeerde hij 20 etudes, 3 sonatines
en un 1969 een concert voor accordeons en orkest. In 1983 verscheen :”Divertissement” voor accordoenorkest en al in 1959 schreef Stratgier in opdracht van Matthias Hohner (Trossingen) “Spielmusik für
Akkordeon” waarschijnlijk zijn eerste compositie voor dit instrument.
Aan dit concert zullen meewerken: kamerkoor Novo Cantare, de Akkordeonvereniging Arnhem-Zuid, een
gelegenheid koperkwartet, Arnhems klarinettenkoor en de organist van de Utrechtse kathedraal Wouter
van Belle.
Locatie: Kruiskerk, Lisdoddelaan, Arnhem
Datum: zaterdag 1 oktober 2022, aanvang: 20.00 uur.
Entree: € 10,00.
3. CD met strijkkwartetten van Nederlandse componisten
Eerder meldde ik u dat naar aanleiding van een concert door het vermaarde Matangi Quartet het initiatief
werd genomen om de strijkkwartetten van Hendrik Andriessen, Jan Mul, Herman Strategier en Louis
Andriessen op cd uit te brengen. Het betreft hier een samenwerking van de Andriessen/DeKlerk Stichting,
de Jan Mul Stichting en de Herman Strategier Stichting.
Dankzij een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds kon de cd gerealiseerd worden. In maart jl.
werden de opnames gemaakt. Op dit moment wordt gewerkt aan teksten voor het boekje en wordt de
montage gemaakt. Naar verwachting zal de cd na de zomer uitkomen.
Maar u kunt nu al intekenen op deze cd.
De prijs van deze cd bedrag bij vóór-intekening € 15,-; u moet hem dan wel vóór 1 oktober 2020
bestellen. Na 1 oktober bedraagt de prijs € 17,50. (exclusief verzendkosten)
Bestellen kunt door het bestelformulier op de website (www.hermanstrategier.nl) in te vullen en te
verzenden of een e-mail te sturen naar: info@hermanstrategier.nl
Wij hopen uiteraard dat velen hiervan gebruik zullen maken.
4. Nog te koop….
Er zijn nog een ink aantal cd’s met orgelwerken van Herman Strategier aanwezig. Ook de cd met
orkestwerken zijn nog beperkt beschikbaar.
De prijzen bedragen:
- orgel-cd € 7,50
- Orkestwerken cd: € 10,00
- Combinatie van deze twee cd’s: € 12,50.
Bedragen zijn exclusief verzendkosten.
Bestellen kunt door het bestelformulier op de website (www.hermanstrategier.nl) in te vullen en te
verzenden of een e-mail te sturen naar: info@hermanstrategier.nl
Vriendelijke groet,

fl
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Secretaris

