HERMAN STRATEGIER STICHTING
Correspondentieadres: Andreas Schelfhoutstraat 31 hs, 1058 HR Amsterdam, tel. 06-53671331
IBAN: NL67INGB0008564787 - BIC: INGBNL2A
KvK Arnhem nr. 41052117 – BTW: NL803346967B02
Email: info@hermanstrategier.nl – Web: www.hermanstrategier.nl

Nieuwsbrief nr 19
September 2021

Beste muziekliefhebber,
Ik breng u graag op de hoogte van wetenswaardigheden die zich binnen onze stichting afspelen
c.q. zich hebben afgespeeld.
Het is een korte Nieuwsbrief, omdat allerlei activiteiten wegens corona geen doorgang konden
vinden. Tegelijkertijd is er ook weer iets in ontwikkeling.
Uitvoering Arnhemsche Psalm
De geplande uitvoering van de Arnhemsche Psalm op zaterdag 19 september 2021 in Musis
Sacrum te Arnhem gaat NIET door. De voornaamste reden is dat het koor te laat toestemming
kreeg om te mogen gaan repeteren waardoor er een té korte studietijd zou ontstaan. En daarmee
zou de kwaliteit van het geheel in gevaar kunnen komen.
Er wordt nu hard gewerkt om een passende datum in 2022 te vinden.
Zodra die er is, stellen we u daarvan op de hoogte.
CD Strijkkwartetten
In de vorige Nieuwsbrief meldde ik u het initiatief om in samenwerking met de Andriessen/DeKlerk
Stichting en de Jan Mul Stichting een cd uit te brengen met strijkkwartetten van Hendrik
Andriessen, Jan Mul, Herman Strategier en de onlangs overleden Louis Andriessen.
Het is een genoegen u te kunnen melden dat we dankzij een subsidie van het Prins Bernhard
Cultuurfonds deze cd kunnen gaan produceren.
De strijkkwartetten zullen worden uitgevoerd door het Matangi Quartet.
De voorlopige planning is dat de opnames eind november - begin december zullen plaatsvinden
en dat de cd begin 2022 zal kunnen worden uitgebracht. De cd zal verschijnen op het label
Etcetera.
Adreswijziging
Het secretariaatsadres gaat wijzigen per 15 september 2021. Het zal vanaf die datum gevestigd
zijn op het volgende adres: Andreas Schelfhoutstraat 31 hs, 1058 Amsterdam, tel.
0653672331.
In het briefhoofd kunt u deze wijziging reeds vinden. Ook op de website zal deze wijziging worden
aangebracht.
Tenslotte hopen we dat in het najaar en volgend jaar weer vele activiteiten zullen kunnen
plaatsvinden en niet gehinderd zullen worden door het corona virus.
Met vriendelijke groet,
Nico Schrama, secretaris

