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Beste muziekliefhebber,
Het bestuur van de Herman Strategier Stichting
wenst u aan het begin van dit nieuwe jaar een Gelukkig Nieuwjaar!
In deze Nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte
van de ontwikkelingen en activiteiten gedurende
de afgelopen maanden.
CD “Musique pour faire plaisir”
Met enige trots kunnen wij u mededelen dat de
eerder aangekondigde cd met (orkest)werken van
Herman Strategier is verschenen!
Een prachtige cd met een gevarieerde selectie van werken die Herman Strategier in de vorige
eeuw componeerde. En we zijn er trots op dat op de cd dirigenten als Bernard Haitink en Jean
Fournet prijken.
De werken worden gespeeld door het Radio Filharmonisch Orkest, het Radio Kamerorkest en het
Hexagon Ensemble.
Niet voor niets heeft de cd als titel meegekregen “Musique pour faire plaisir”, een adagium dat
voor Strategier van wezenlijk belang was bij het schrijven van zijn composities en waarbij hij hoopte dat de uitvoerenden er ook plezier aan zouden beleven.
Op de cd staan 6 werken voor resp. strijkorkest, kamerorkest, symfonieorkest, een soloconcert en
een werk voor blaassextet met piano.
U kunt de cd bestellen. Hij kost € 17,50 excl. verzendkosten.
Voor € 2,50 meer krijgt u de enkele jaren geleden tot stand gekomen cd met orgelwerken van
Herman Strategier erbij. Dus voor € 20,- heeft u twee prachtige documenten in huis!
Op de website is een bestelformulier opgenomen. Daar vindt u ook de verzendkosten.
Vul het formulier in, maak het totaalbedrag over op bankrekeningnummer: NL67INGB0008564787
ten name van de Herman Strategier Stichting onder vermelding van “Orkest-cd Strategier”. Zodra
wij het bedrag hebben ontvangen krijgt u de cd (cd’s) toegestuurd.
Wij hopen uiteraard dat velen dit zullen doen, omdat we met de inkomsten uit verkoop de productiekosten van de cd voor een groot deel weer kunnen dekken. En dat schept weer mogelijkheden
voor nieuwe activiteiten.
Arnhemsche Psalm
De gesprekken over een mogelijk uitvoering van dit grootse oratorium over de Slag om Arnhem in
september 1944 worden voortgezet.

In 2019 zal het 75 jaar geleden zijn dat de Slag om Arnhem plaatsvond. Er wordt naar gestreefd in
dat jaar tot een uitvoering van dit grootse oratorium te komen.
Ofschoon dat nog ver weg lijkt, hebben we alle tijd nodig om o.a. de financiering van dit project
rond te krijgen. Het bestuur buigt zich tezamen met vertegenwoordigers van Het Gelders Orkest
en Toonkunstkoor Arnhem over financieringsbehoefte en -mogelijkheden.
Een nieuwe partituur van de Arnhemsche Psalm is inmiddels gereed.
Mede dankzij genereuze giften van verschillende personen en instanties kon de her-uitgave gerealiseerd worden. Wij zijn de donateurs uiteraard veel dank verschuldigd. Binnenkort zullen zij afzonderlijk worden benaderd.
Uitgave kerstliederen
Uitgeverij Ascolta (www.ascoltamusicpublishing.nl - 030-6374237) zal op korte termijn twee bundels kerstliederen uitgeven. De correcties hebben inmiddels plaatsgevonden.
Het betreft een bundel met drie kerstliederen voor twee gelijke stemmen met begeleiding van
orgel of piano.
Daarnaast verschijnt een bundel met zes kerstliederen voor zangstem met begeleiding van
trompet en orgel of piano.
Uitgave orgelwerken
Boeijenga Music Publishing (www.boeijengamusic.com - 058-2894876) zal in de maand februari
a.s. de uitgave presenteren van de Thirty Short Inventions voor orgel manualiter.
Wij hebben al verschillende vragen omtrent deze bundel ontvangen. Hij komt er dus aan!
Tenslotte……
Op deze plaats een woord van dank aan allen die op welke wijze dan ook onze stichting hebben
gesteund. Wij hopen dat deze steun een voortgang krijgt!
Nico Schrama,
secretaris.

