Persbericht
Toonkunst Bussum neemt afscheid van dirigent Marion Bluthard
Op zaterdag 4 juni 2016 neemt Toonkunst Bussum afscheid van dirigent Marion
Bluthard met een feestelijk concert, waarin Alma Mahler, de vrouw van Gustav
Mahler, centraal staat. Marion Bluthard heeft Toonkunst Bussum 14 jaar geleid.
Voor bezoekers van de concerten van Toonkunst en van de Kinderconcerten die
het orkest van Toonkunst jaarlijks verzorgt, is Marion uitgegroeid tot een
vertrouwde figuur, die koor en orkest van Toonkunst met vaste hand leidt en die
kan bogen op een lange reeks mooie en succesvolle concerten.
Dit afscheidsconcert is opnieuw een echt ‘Bluthard-concert’. Marion bewandelt
met Toonkunst graag ongebaande paden, met een verrassend en oorspronkelijk
repertoire. De keuze van Alma Mahler als centrale figuur past daar helemaal in.
Alma Mahler was een beroemdheid in de Weense high society van rond de
vorige eeuwwisseling. Weinigen weten dat zij niet alleen getrouwd was met een
componist, maar dat zij zelf ook een begaafde musicus en componist was. In die
hoedanigheid heeft zij altijd in de schaduw gestaan van haar beroemde
echtgenoot. Tijdens dit concert presenteert Toonkunst een aantal van de liederen
die zij schreef. Toonkunst wordt daarin bijgestaan door de sopraan Anitra
Jellema, lid van het Groot Omroepkoor. Die liederen zijn ingebed in een
programma met muziek van componisten met wie zij op de een of andere
manier verbonden was: uiteraard haar man Gustav Mahler, maar ook haar leraar
Alexander Zemlinsky en beroemde voorgangers als Johan Strauss en Richard
Wagner. Het Wenen van haar tijd komt tot leven in teksten die gepresenteerd
worden door de Bussumse dorpsdichter Gaston Barnier en in lichtbeelden van
het werk van (onder meer) de al even beroemde schilder Gustav Klimt, ooit de
minnaar van Alma.
Plaats en tijd: Wilhelminakerk Bussum (Wilhelminaplantsoen 14),
zaterdag 4 juni 2016, aanvang 20.15 uur.
Kaarten kosten € 17,50 (incl. consumptie en programmaboekje) en zijn als
volgt te verkrijgen:
• Telefonisch op nummer 035-6235309 (Wil Senden)
• Bij Muziekcentrum Schimmel, Havenstraat Bussum tel. 035-6852623
• Via e-mail: info@toonkunstbussum.nl
Zie ook www.toonkunstbussum.nl
Het volledig programma staat op de volgende pagina.

Toonkunst Bussum
Concert Koor & Orkest o.l.v. Marion Bluthard
met als thema: Weense Hartstocht, de Wereld van Alma Mahler
M.m.v. Anitra Jellema (sopraan) en Gaston Bannier (dichter/verteller)
Zaterdag 4 juni 2016, Wilhelminakerk Bussum (aanvang 20.15 uur)

Programma:
Johann Strauss - An der schönen blauen Donau (koor en orkest)
Alma Mahler - In meines Vaters Garten (sopraan en orkest)
Richard Wagner - Introductie en Septet uit Die Hochzeit (koor en orkest)
Alexander von Zemlinsky - Frühlingsglaube en Geheimnis (koor en strijkers)
Gustav Mahler – Erinnerung (koor a capella)
Gustav Mahler - Blumine (orkest)
Gustav Mahler - Wenn mein Schatz Hochzeit macht (sopraan en blazers)
Pauze
Gustav Mahler - Liebst Du um Schönheit (sopraan en orkest)
Franz Schreker - Intermezzo op. 8 (strijkers)
Gustav Mahler - Die zwei blauen Augen von meinem Schatz
(sopraan en blazers)
Alma Mahler - Laue Sommernacht (sopraan, koor en orkest)
Alma Mahler - Licht in der Nacht (sopraan, koor en orkest)
Tom Lehrer - Alma (koor en orkest)

