STICHTING VRIENDEN VAN

Kamermuziek door leden van het
Koninklijk Concertgebouworkest

Amsterdam, 19 maart 2017
Beste Vrienden van de Stichting Vrienden van Musica Reale,
Ons laatste bericht aan jullie inzake het jaarlijkse Internationale Kamermuziek Festival Festival in
Montalcino dat wij ondersteunden en mede organiseerden dateert alweer van voorjaar 2014. Toen
berichtten wij dat het Festival 2014 geen doorgang kon vinden vanwege grote en gevaarlijke bouwkundige
tekortkomingen aan het Teatro degli Atrusi.
Wij hoopten toen wel ons Festival weer in 2015 te kunnen realiseren, desnoods in een ander theater in een
andere plaats in Toscane. Daar zijn wij nauw bij betrokken geweest maar ook dat is tot onze spijt en
ondanks forse inspanningen van met name Festival directeur Peter Sokole en Ellinor Busemann, niet gelukt.
Hetzelfde geldt voor een laatste poging in 2016 om het Festival te redden.
Dit was dus het einde van ons jaarlijkse Festival in Montalcino. Het Bestuur van de Stichting heeft, in goed
overleg met Peter Sokole, besloten haar inspanningen ter ondersteuning van het Festival in Montalcino te
staken. Dit is evenwel niet het einde van Musica Reale en evenmin het einde van onze Stichting Vrienden
van Musica Reale. Peter Sokole heeft met Musica Reale zijn vleugels uitgeslagen naar Japan. En daar is het
gelukt met musici van het KCO een aantal kamermuziekconcerten te geven.
Daarnaast heeft Musica Reale met Channel Classics een nieuwe CD uitgebracht die zeer goed is ontvangen
en in de internationale waarderingen hoog heeft gescoord. Op deze CD staan de 4 blaaskwartetten van
François Devienne uitgevoerd door Kersten McCall, Gustavo Nuñez, Anna de Veij Mestagh, Frederik Boits
en Benedikt Enzler. Deze Channel Classics-cd (CCS SA 35415) is verkrijgbaar in de muziekhandel.
Peter Sokolo en Ellinor Busemann zijn momenteel ook druk bezig om Musica Reale-concernte te
organiseren in China. De Stichting Vrienden van Musica Reale ondersteunt deze activiteiten, onder meer
door huisconcerten en openbare concerten te organiseren van deze uitvoeringen. Van komende
activiteiten op dit terrein zullen wij onze vrienden op de hoogte houden.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Vrienden van Musica Reale
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