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Nieuwsbrief Stichting Michael Jon Smith 30 november 2015
Inmiddels is het anderhalf jaar geleden sinds de vorige nieuwsbrief.
Graag brengen wij u op de hoogte van ontwikkelingen van de afgelopen tijd en van enkele mooie
concerten, die we hebben kunnen geven.

Concerten
In augustus 2015 is er een concertreeks georganiseerd door onze zuster organistie in Engeland.
Een concert in Newcastle upon Tyne en een concert op het beroemde Fringe festival in de
St Andrew's and St George's west church Edinburgh.
Dit waren concerten geheel gewijd aan Michael’s muziek.
De uitvoerende musici waren:
Steve Tees - altviool
Alison Gill – piano
Inge IJpelaar – dwarsfluit
Katie Cochrane - sopraan
Het programma:
Running to Paradise – Fluit en Piano
Caledonian Suite – Altviool solo
Morsels – Fluit en altviool
Song and Dance Fantasy – Altviool en Piano
‘Ennerdale’ en ‘Song of First Love – Sopraan en Piano (alleen in Newcastle)
Late Lark,Piacevole, Nostalgia,Song of Spring – Fluit en Piano
Uit ‘The Seasons': ‘August’ and ‘November’ (Watendlath) – Piano solo
Om een kleine indruk te geven van het karakter van Caledonian Suite, het volgende commentaar van
Steve Tees, de uitvoerende altviolist:
"As a native Scotsman, I really enjoyed performing Michael's Caledonian Suite. It is a challenging piece
to play, but rewards us with high quality music! Unusual in the world of classical music, he manages to
capture the complicated character of the Scots: Fiery, down-to-earth yet superstitious, & spiritual,
reserved, but always up for a party -and finally, fiercely independent! It so suits the viola and I hope I
have the opportunity to programme it in future concerts"

Klik hier voor opnames van het concert in Newcastle of ga naar http://www.michaeljonsmith.org/nl/newcastleaugust-8th-2015/.
Klik hier voor opnames van het concert in Edinburgh of ga naar http://www.michaeljonsmith.org/nl/edinburghaugust-10th-2015/.
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Lopende projecten
Er is een verzoek binnen gekomen om de Perk mis opnieuw uit te voeren in Perk, Belgie.
De Perk mis is speciaal geschreven voor de heropening van de St Nicolaas kerk in Perk. (1983)
Er is groeiende belangstelling voor de bladmuziek.
De stichting doet haar best om goed leesbare partituren aan te kunnen bieden.
Er loopt ook een project om een bewerking te maken van “the Prelude”. (oratorium)
Andrew Clark heeft de opdracht gekregen om een instrumentale bewerking te maken voor orkest
van delen van deze compositie.
Andrew Clark heeft uiteindelijk vier delen in gedachte:
Eden – Lyrical
Ullswater – Scherzo
Watendleth – Adagio
Scafell – Native earth
De eerste opzet van “the Prelude” was voor solo zang en koor (vier delig) met begeleiding van twee
piano’s.
Michael had een begin gemaakt om het werk voor orkest te orchestreren.
Een gedeelte hiervan is in engeland uitgevoerd, een week voor zijn dood.
Michael en zijn familie waren hierbij aanwezig.
Meer informatie over “the Prelude” is te vinden op de website van “the Prelude”.
Andrew, pianist en klavecimbel speler, heeft veel vakanties doorgebracht met Michael in het Lake
District en heeft veel met Michael samengespeeld.
Wij weten zeker, dat Michael deze posthume samenwerking goed had gevonden.

CD opnames
We hebben reeds gemeld, dat we begonnen zijn met voorbereidingen voor een cd opname.
Momenteel zijn we in bespreking met de musici, die mee gaan werken aan de CD.
De instrumenten betreffen viool, altviool, piano en dwarsfluit.
Echter de altviool staat centraal.
We starten met de repetities in januari en snel daarna zijn de opnames.
Dankzij de donaties in het eerste jaar van de stichting zijn we in staat om een begin te maken met de
bekostiging van dit project.
De donaties vallen de laatste 2 jaar helaas tegen. In 2014 50 euro, in 2015 helaas geen donaties.
Donaties blijven uiteraard van harte welkom op rekeningnummer NL92INGB0008046454 ten name
van Stichting Michael Jon Smith.
Stichting Michael Jon Smith heeft ook een website, http://www.michaeljonsmith.org.
Op deze website kunt u nog meer informatie vinden over Michael Smith of een reactie achterlaten.
U krijgt deze nieuwsbrief omdat wij dachten dat u misschien geïnteresseerd bent in onze Stichting.
Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen stuur dan een email naar
unsubscribe@michaeljonsmith.org met als onderwerp “afmelden”.

