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Fall in love

Welkom bij het herfstconcert van het Oost-Gelders Symfonieorkest:  
‘Fall in love’. Op het programma staan dit keer twee romantische werken. 
Allereerst het roerende celloconcert van Dvořák met solist Matthijs 
Broersma. Het derde deel wordt gekarakteriseerd door een prachtig 
samenspel tussen de broers Broersma – solist en concertmeester – en 
het orkest. Met de symfonische suite Scheherazade van Rimsky-Korsakov 
hopen wij u daarna mee te voeren naar het betoverende Oosten.  
Ik wens u een mooi concert. 

 
Celloconcert in b mineur, opus 104  |  Antonín Dvořák 

Antonin Dvořák, een bescheiden slagerszoon, werd geboren in Bohemen 
(nu Tsjechië). Hij boekte pas na vele moeizame jaren en met hulp van 
collega Brahms succes als componist. Tijdens zijn tijd in de Verenigde 
Staten, waar hij werkte als directeur van het Nationaal Conservatorium, 
schreef hij dit celloconcert (1894/95), zijn laatste poging tot het schrijven 
van een solostuk. Een jaar later ging het onder leiding van hemzelf in 
première in Londen. Het concert was een enorm succes en is tot op heden 
één van de meest populaire celloconcerten.

In dit celloconcert vormen de solist en het orkest een integraal geheel. Het 
eerste deel begint met een breed orkestraal statement, waarna de solist 
wordt geïntroduceerd. Daarna volgt een dynamisch spel tussen cello en 
steeds wisselende solopartijen binnen het orkest. Het tweede deel is in 
tegenstelling tot het eerste deel melancholischer. Dvořák’s heimwee naar 
huis lijkt hier door te schemeren. Later in dit deel introduceert Dvořák één 
van zijn eigen liederen ‘Lasst mich allein’, oorspronkelijk geschreven voor 
zang en piano. Het lied was favoriet van Dvořák’s doodzieke schoonzusje 
Josefina, zijn eerste en grote liefde. De finale is geschreven in rondovorm 
en heeft een mars-achtige en energieke sfeer. Hierin worden delen uit 
het eerste en tweede deel herhaald. Dvořák herschreef de finale nadat hij 
terug kwam uit de VS en te horen kreeg dat Josefina was overleden. Het 
naspel is een eerbetoon aan Josefina, waarin haar favoriete melodie weer 
terug komt.

Bert Veld, voorzitter OGSO
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Pauze

Scheherazade, opus 35  |  Nikolay Rimsky-Korsakov 

Componist en oud marineofficier Nikolay Rimsky-Korsakov (1844-1908) 
behoorde tot de machtige vijf componisten die zich ten doel stelden 
Russische muziek in ere te houden. De symfonische suite Scheherazade 
behoort tot een van zijn drie meesterwerken en is tot op heden een van 
zijn meest gespeelde orkestwerken. Scheherazade dateert uit de late 
19e eeuw en is geïnspireerd op de sprookjes van ‘Duizend en één Nacht’. 
Gedirigeerd door de meester zelf, ging het stuk op 3 november 1888 in 
première. Scheherazade bestaat uit vier - oorspronkelijk naamloze – delen. 
Pas later gaf één van Rimsky-Korsakovs studenten namen aan de delen, 
ook al stond Rimsky-Korsakov er op dat het stuk niet bedoeld was  om 
representatief te zijn voor welk sprookje dan ook. 

Scheherazade vertelt het verhaal van Shahrazad, de jongste bruid van 
de brute Sultan Shahryar. Door 1001 nachten een sprookje te vertellen 
- de ultieme vorm van de verleidingskunst – voorkomt ze dat de Sultan 
haar vermoordt. Het eerste deel ‘The sea and Sindbad’s ship’ begint met 
de donkere stem van de sultan, die zijn nieuwe vrouw beveelt hem te 
entertainen. Shahrazad, gerepresenteerd door de steeds terugkerende 
vioolsolo, begint te vertellen. Het tweede deel ‘The tale of the calendar 
prince’, begint met de vioolsolo en gaat daarna over in mars-achtige 
passages, waarin de donkere stem van de Sultan steeds meer hoorbaar 
wordt. Het derde deel ‘The young prince and the young princess’ vertelt het 
liefdesverhaal in de vorm van een wals. De stem van de Sultan is minder 
aanwezig, maar het is de opmaat naar de finale, het vierde deel, genaamd 
‘Festival at Baghdad. The sea. The ship breaks against a cliff surmounted by a 
bronze horseman’. Diverse thema’s komen hierin terug. Het deel begint met 
de ongeduldige Sultan, die maar niet genoeg kan krijgen van Shahrazad’s 
sprookjes. Elke dag weer stuurt hij de beul weg om de volgende dag terug 
te komen, totdat hij het na 1001 nachten vergeet. Zijn lage stem, eindelijk 
ingetogen en getemd door Sharazad, is op het einde te horen. 
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Solisten

Matthijs Broersma  (Leeuwarden, 1987) begon op vierjarige leeftijd 
met cellospelen. Tot zijn veertiende kreeg hij les van Jiri Prchal. In 
2001 werd hij toegelaten tot de Yehudi Menuhin School in Engeland, 
waar hij lessen kreeg van Leonid Gorokhov en Louise Hopkins. Daarna 
studeerde hij in Londen, aan de Guildhall School of Music & Drama, 
en specialiseerde zich verder in het solospel bij Louise Hopkins aan 
de Hochschule der Künste in het Zwitserse Bern. 

Hij volgde masterclasses aan het International Musicians Seminar 
Prussia Cove en op andere plaatsen bij Colin Carr, Bernard 
Greenhouse, Frans Helmerson, Gary Hoffman, Steven Isserlis en 
Arto Noras, was eerste prijswinnaar van de Kenneth Page Cello 
Competition en ontving awards van het Martin Musical Scholarship 
Fund, het Musicians Benevolent Fund en de Lyra Foundation.

Als solist en als kamermusicus trad hij wereldwijd op in zalen 
als het Concertgebouw en de Wigmore Hall. Recentelijk gaf hij 
solorecitals in de Royal Festival Hall, de Purcell Room en de Menuhin 
Hall. Matthijs soleerde bij diverse orkesten, waaronder het Berner 
Symphonieorchester, het New English Concert Orchestra en het 
Cambridge Beethoven Ensemble.

Matthijs is ook cellist van het Gémeaux Quartett, een toonaangevend 
Zwitsers strijkkwartet, bekroond met diverse internationale prijzen. 
Recentelijk was het kwartet te gast bij festivals in Duitsland, 
Oostenrijk en Zweden en gaf het concerten in Hong Kong en Canada, 
het Londense Kings Place, in de Kölner Philharmonie, en tijdens het 
World Economic Forum in Davos.

Reinold Broersma  studeerde viool aan de conservatoria van 
Groningen, Den Haag en Zwolle bij Arjen Beintema, Ilona Sie Dhian 
Ho en Heinz Oberdorfer. Momenteel is hij concertmeester van het 
Oost-Gelders Symfonie Orkest in Doetinchem en KamerFilharmonie 
Der Aa in Groningen. Als viooldocent is hij verbonden aan 
Muziekschool Oost-Gelderland en Kunstencentrum Atrium & Ritmyk 
in Friesland. Verder is hij zeer actief als violist in diverse Nederlandse 
orkesten en kamermuziekgezelschappen.  
Voor meer informatie: www.muzieklesinzwolle.nl
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Het Oost-Gelders Symfonie Orkest (OGSO) uit Doetinchem bestaat uit 
vergevorderde amateurs die graag samen klassieke muziek maken. Enkele 
beroepsmusici versterken het orkest op belangrijke posities. Dirigent 
Alexander Geluk geeft zeer deskundig en enthousiast leiding aan dit onder 
de Muziekschool Oost-Gelderland (MOG) vallende orkest. 

Mee musiceren?
Nieuwe leden zijn van harte welkom! Op dit moment zijn we op zoek naar 
versterking bij de violen, en hebben we vacatures voor klarinet, dwarsfluit 
en trombone. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd op onze 
repetitieavonden, donderdags van 19.30 tot 22.00 uur in de Bizetzaal van 
Muziekschool Oost-Gelderland in Doetinchem. 

Meer informatie vindt u op onze website www.ogso.nl.  
Voor vragen kunt e-mailen naar voorzitter@ogso.nl of bellen naar onze 
voorzitter Bert Veld, 06 537 56 687.

Viool 1  Reinold Broersma, Marloes van Dorland, Eloy v.d. Lisdonk, 
Donya Madjdian, Fons van Pul, Allette Schellevis, Marianne 
Snelders, Sarah Tahitu, Bert Veld, Karin Wiggers

Viool 2   Marijke Waanders, Marja Aarts, Boudewijn Alsche, Geertje 
Bosman, Gerrie ten Hoopen, Kees Kleistra, Florian Leseman, 
Nannie Reckwitz, Riet Schouten, Stansje Westerman, Sandra 
de Wit 
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Alexander Geluk studeerde orkestdirectie bij Taijiro Iimori en cello 
bij Robert Dispa aan de conservatoria van Arnhem en Enschede, waar 
hij succesvol afstudeerde. Al eerder behaalde hij een koordirectie 
diploma. Zijn loopbaan bestaat voornamelijk uit het dirigeren van 
symfonieorkesten en koren in binnen- en buitenland. Daarnaast 
verschijnen er van hem van tijd tot tijd composities, waaronder 
de ‘Montferland Ballade’, een compositie die bijzonder goed werd 
ontvangen door het publiek en de pers.

Op dit moment is Alexander Geluk vaste dirigent bij het Oost-
Gelders Symfonie Orkest, het Arnhems Oratoriumkoor en 
Symfonia Jong Twente. Hiermee behaalde hij in 2010 de eerste 
prijs met onderscheiding behaalde hij in 2010 de eerste prijs met 
onderscheiding op het ‘Summa Cum Laude’-concours in Wenen. Geluk 
dirigeerde hierbij op het winnnaarsconcert in het monumentale  
‘Wiener Musikverein’. Dit seizoen dirigeert hij tevens uitvoeringen bij 
het Van Wassenaer Consort en het Nationaal Opera en Concert Koor.

Als dirigent realiseerde hij in samenwerking met het Beethoven 
Academy Orchestra en het Montferland Cultuurfonds de volgende 
cd’s: ‘Emotions’ met violiste Mirte de Kok en ‘Stradivari with Passion’ 
met violist Razvan Stoica. www.alexandergeluk.nl

Altviool  Lisette Blees, Jacob Bijkerk, Mieke v.d. Broek, Wim v.d. Camp, 
Rini van Dijkhuizen, Marianne de Haan

Cello  Marijke Gerrits, Marijke Bijkerk, Truus van Dorst, Gabi Haake, 
Layla v.d. Pol, Thomas Reitsema, Ria Tielen, Jan Twilhaar

Contrabas   Theo te Boekhorst, Rüdiger Gönnert, Ien van Gerwen, Floris 
Kruisselbrink, Gerrit Lindeboom

Klarinet  Karin Teunissen, Gerrit Heijnen
Fagot  Marcel Turksma, Patricia van Eijndthoven
Trompet  Ulrich Kirchhofer, Merijn Metz
Fluit  Brigit Span, Frederiek Markerink, Saskia Teunissen (piccolo) 
Hobo Krista Jansen, Judith Graef
Hoorn  Irene de Graauw, Harm Hoitink, Henry Stoffele, Manon Tuenter
Harp Delphine van de Burgh
Trombone Hubert Flisijn, Iris Tjoonk, Benjamin Hondorp  
Tuba  Jan Luijten 
Slagwerk Daan Siebelink, Jesse Evers, Jan van Welie



7

Josef Israëlslaan 127      6813 JD  Arnhem

info@vioolbouwermartig.nl     www.vioolbouwermartig.nl
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Stichting Montferland Cultuurfonds heeft zich ten doel gesteld cultuur 
in Oost Nederland te bevorderen en legt het accent op hoogwaardige 
schilderkunst en muziek. Zij heeft als basis de Montferlandse regio en 
organiseert concerten met ambitieuze musici op fraaie locaties. 
In september 2007 werd de start gemaakt met een drietal concerten in de 
regio met het orkest van de Beethoven Academy Krakau uit Polen, violiste 
Mirte de Kok en dirigent Alexander Geluk. 

Zowel gerenommeerde solisten als ambitieuze startende jonge musici 
treden op in de door het cultuurfonds georganiseerde concerten. Zo was 
Wibi Soerjadi al eens te gast en hebben de beroemde violistes Emmy 
Verheij en Liza Ferschtman respectievelijk het vioolconcert van Tsjaikovski 
en Sibelius uitgevoerd. Maar er waren ook optredens van aanstormende 
talenten als Iwona Sobotka, Natasha Korsakova en Razvan Stoica. Het 
Montferland Cultuurfonds organiseerde deze concerten met orkesten 
als het Oost-Gelders Symfonie Orkest, Beethoven Academy Orchestra, 
het Van Wassenaer Consort en het Twents Kamerorkest. Op paaszondag 
2010 voerden de New Chamber Philharmony of Europe en het Arnhems 
Operakoor o.l.v. Alexander Geluk Die Sieben letzte Worte van Haydn 
uit. Een jaar eerder werd het Requiem van Mozart ten gehore gebracht. 
Afgelopen september speelde het Kamerata Stradivarius Orchestra haar 
nieuwe concertprogramma ‘A Journey into Classical Music’ onder leiding 
van meesterviolist Razvan Stoica. Meer informatie over onze concerten 
vindt u op de website www.montferlandcultuurfonds.nl.
 

> VOLGENDE CONCERTREEKS  Rusland en Bohemen
Het Oost Gelders Symfonieorkest geeft op zondag 3 april (Hanzehof, 
Zutphen) 14.30u en zaterdag 9 april (Amphion, Doetinchem) 20.00u haar 
volgende concerten. Op het programma staan de vierde symfonie van 
Dvorák en het tweede pianoconcert van Rachmaninov met als solist 
Martin Oei, een jong en uitzonderlijk pianotalent dat tweemaal de eerste 
prijs won op het prinses Christinaconcours.


