NIEUWSBRIEF no. 7 - juni 2015
Beste leden van Die Haghe,
Een nieuwsbrief met twee prachtige programmaonderdelen: de jaarlijkse zomerexcursie en twee
bijzondere arrangementen in kader van de Mozart-herdenking dit jaar, alweer een Haags jubileum in
2015! Beide onderwerpen zullen in het Ledenbericht van juli worden herhaald, maar omdat er dan veel
mensen op vakantie zijn, kunt u hier vast de vooraankondiging lezen en u ook al opgeven voor deze
activiteiten.

Zomerexcursie 22 augustus
Zoals het schilderij van de Achterpoortse molen bij
Haastrecht (van Johannes Rost) al aangeeft, voert het
zomeruitje ons dit jaar - na de steden Delft, Gouda en
Haarlem in vorige jaren - naar het Groene Hart van
Nederland: Haastrecht en Oudewater. Het plan is dat we
op zaterdag 22 augustus om 11 uur met de bus
vertrekken vanaf het busplatform bij het Centraal
Station, richting Haastrecht waar ons een lunch te
wachten staat.
Vervolgens zullen we een rondleiding krijgen door het
prachtige woonhuismuseum Bisdom van Vliet. Daarna
vertrekken we richting Oudewater voor een bezoek aan
museum de Heksenwaag. Hier krijgen wij een
interessante rondleiding die in zal gaan op 300 jaar
heksenvervolging.
Tot slot eindigen wij onze dag bij boer Gerard Pons met
een echte ruïne en oud Hollandse koeienrassen op zijn
land. Rond 19.00 uur zijn wij weer terug in Den Haag.
Bent u er ook graag bij? Meldt u zich dan aan via:
aanmeldendiehaghe@hotmail.com of 06-22123039, en
maak 45 euro over op rekening NL49 INGB 0000 0717 91
t.n.v. Geschiedkundige Vereniging Die Haghe. De
inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling, in
e volgorde van binnenkomst.

Festival: Mozart in Den Haag
Op 11 september van dit jaar is het 250 jaar geleden dat het 9jarig wonderkind Wolfgang Amadeus Mozart met zijn familie
in Den Haag aankwam. Hij zou hier enkele maanden blijven, in
diverse huizen en hotels logeren, muziekstukken componeren
en o.a. optreden voor het hof van aanstaand stadhouder Prins
Willem V waar veel tijd aan muziek werd besteed. Voor de
muzikale zuster van Willem, prinses Caroline, componeerde
Mozart zelfs enkele aria’s.
Uit het mooie programma dat voor het festival van 10 tot 15
september is samengesteld, hebben wij speciaal voor Die
Haghe-leden twee arrangementen kunnen boeken:
Wandeling 1: donderdag 10 september, start 15.00 uur, o.l.v.
deskundige gids gaan we terug naar de tijd van Mozart tijdens
een wandeling langs de locaties die een rol hebben gespeeld
gedurende het verblijf van de jonge componist. Kosten 10
euro per persoon, maximaal 20 personen.
Aansluitend is het exclusief voor 20 Die Haghe-leden mogelijk
de officiële opening van het festival bij te wonen om 17.00 uur
in de Oostenrijkse Residentie (Koninginnegracht 31) in
aanwezigheid van o.a. de ambassadeur van Oostenrijk dr.
Werner Druml en burgemeester Jozias van Aartsen van Den
Haag. Naast de gebruikelijke speeches die worden gehouden,
wordt ook het nieuwe ‘Haags Carillonboek’ (voor orgel
bewerkte composities van Mozart) gepresenteerd, worden er
hapjes en drankjes geserveerd en kunt u luisteren naar een
vioolconcert door het Residentie Fluit Ensemble o.l.v. Eline van
Esch. Prijs van dit alles: 20 euro, waarbij deelnemers aan de
wandeling voorrang bij de aanmelding krijgen (u dient zich wel
voor beide activiteiten apart aan te melden).
Wandeling 2: zaterdag 12 september, start 14.00 uur. Zie
wandeling 1, maar nu aansluitend de mogelijkheid een concert
bij te wonen of: in de Paleiskerk om 17.00 uur, ‘Sonates voor
Caroline’ voor piano (Daria van den Berken) en viool (Lisa
Ferschtman), 20 euro, of: in de Kloosterkerk om 16.00 uur,
‘Mozart en Mozart anders’ met Geerten van de Wetering op
het orgel, prijs 10 euro.
Omdat er een keuze uit 2 concerten is, wordt u verzocht die
zelf te boeken; voor de Kloosterkerk is dat niet echt nodig,
kaarten zijn ook in de kerk voor aanvang concert te verkrijgen.
Voor de wandelingen of de officiële opening in de Residentie
kunt u zich aanmelden via: aanmeldendiehaghe@hotmail.com
of 06-22123039. U dient wel van te voren het bedrag over te
maken, zoals vermeld bij de zomerexcursie. Na ontvangst van
het geld is uw aanmelding pas definitief, in volgorde van
binnenkomst.

