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Het afgelopen OGSO-jaar
Net voordat corona toeslaat nemen we in maart 2020 in een geanimeerde se ng afscheid van Bert Veld als voorzi er.
Bert wordt voor zijn enjarige inzet na alle dankwoorden tot erelid van het orkest benoemd en luistert opgetogen naar
een door het OGSO opgewekte uitvoering van de Kindersymfonie van Mozart. Hij wordt voorlopig opgevolgd door Eloy
van de Lisdonk.
Enkele dagen later zijn de eerste coronabeperkingen van
kracht. Het OGSO moet zijn afspraken afzeggen en zal niet
spelen jdens het Bevrijdingsconcert van 21 maart. Ook
wordt het jaarlijkse voorjaarsconcert in mei afgezegd. Na
enkele versoepelingen mag het orkest weer repeteren,
aanvankelijk in een grote industriële ruimte, later weer in
de muziekschool, steeds een aangepast programma met
halve beze ng: de ene donderdag met de strijkers en de
volgende donderdag met de blazers. We voeren de laatste repe e voor de zomervakan e de ingestudeerde
stukken voor elkaar uit.
Met de regels die na de zomervakan e van kracht worden, blijkt het mogelijk om met der g personen (blazers en de
hel van de strijkers) in de Bizetzaal van de muziekschool onder leiding van Alexander Geluk te repeteren. De overige
strijkers repeteren elders in het gebouw. Dankzij de inzet van hulpdirigent Jos Pijnappel, concertmeester Jolein Korte
en collega-violiste Eva Pelgrom, kunnen deze repe es tot december worden voortgezet.
De lock-down van december 2020 maakt dat we een half jaar geen repe es en geen uitvoeringen hebben. In feite zijn
er geen momenten meer om als orkest fysiek bij elkaar te komen. Ons onderlinge contact wordt digitaal. In enkele
zoom-sessies ontvouwt onze dirigent diverse vroege ontwikkelingen in de muziek, zoals die van het notenschri , de
OGSO V

2021

8

samenzang en enkele muziekinstrumenten. Ter afwisseling zijn er ook andersoor ge zoom-bijeenkomsten, steeds op de donderdagavond, onze vaste
repe eavond. Zo luisterden we naar Thijs van
Vuure die vogelzang ontleedt en deze zang zo vertraagt dat de menselijke stem er naadloos op kan
aansluiten. Omgekeerd is door envoudig versnelde menselijke zang vogelzang te horen. Het experiment met onze violiste en koordirigente Katalin
Szabo is te zien en beluisteren via
h ps://www.facebook.com/katalin.szabo.96995/
videos/10208283507043032

Enkele malen hebben we hilarisch plezier met een muziekquiz, in elkaar gezet en gepresenteerd door eigen orkestleden. Weet u de antwoorden op de volgende vragen?

De periode 2020-2021 duidt enig verlies aan, met name het verlies van het concrete symfonische samenspel culminerend in een in zinderende uitvoering. We prijzen ons gelukkig dat we als orkest met al onze leden overeind zijn gebleven waar andere ensembles door personele en ﬁnanciële perikelen schade opliepen. We mogen vanaf nu deze draad
oppakken, gaan weer studeren, oefenen en schaven om weer de vertrouwde kwaliteit terug te krijgen die wij zelf en
onze toehoorders gewend zijn.
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Een nadere kennismaking met:
Jolein Korte, concertmeester
Sinds maart 2020 hee het OGSO een nieuwe concertmeester: Jolein Korte. We zijn natuurlijk
erg nieuwsgierig naar haar. Wie is zij?
Jolein, waarom ben je viool gaan spelen?
Ik ben begonnen met vioolspelen op m’n zevende. Ik herinner me nog dat ik als klein meisje
vaak op m’n buik voor de platenspeler lag te luisteren naar bijvoorbeeld de zesde symfonie
van Tchaikovsky (Pathé que). Best zware muziek voor een meisje van die lee ijd, maar ik
hield ervan en dat is tot op de dag van vandaag niet veranderd. Mijn toenmalige leraar wilde
me eerst niet op les hebben, omdat hij dacht dat het meer de wens van mijn ouders was.
Maar toen hij eenmaal doorhad dat het echt mijn wens was, kon ik komen. Het kwartviooltje
dat ik toen had, staat nog steeds te pronken in m’n kast.
Kun je je loopbaan omschrijven?
Ik was zeven en toen ik op het conservatorium in Enschede begon. In 1990 ben ik afgestudeerd. Na mijn examen heb
ik in veel verschillende ensembles met verschillende s jlen gespeeld. Dat begon toen ik bij Joop van den Ende “Les
misérables“ ging spelen. Ik vind al die verschillende s jlen van klassiek tot pop heerlijk. Verder heb ik een vaste plek in
het Nederlands Begeleidingsorkest en speel ik bij het Van Wassenaer Consort. Daarnaast speel ik bij L’orchestra Par colare en The Dutch Pop Orchestra waar we o.a. Woodstock the Story XL en het afscheidsconcert van Jan Keizer en
Annie Schilder (BZN) hebben gedaan. Ook ben ik concertmeester van het Achterhoeks Metropool Orkest waarmee we
de projecten in de Steengroeve doen. Dat is weer andere muziek, maar zó gaaf om te doen. Dat is het mooie van muziek: muziek verbindt, of je nu barok, klassiek of pop speelt! Daarnaast geef ik nog privéles.
Een drukbezet leven dus. Wat doe je verder in het dagelijkse leven?
Doordat vorig jaar het coronavirus uitbrak en ik geen werk meer had, ben ik in de zorg gaan werken op een verpleegafdeling met mensen met demen e. Heel erg dankbaar werk, maar soms ook he ig. Naast mijn werk heb ik een samengesteld gezin: een zoon van 25 en een dochter van 23 en van mijn vriend twee dochters van 20 en 22. We wonen
in het buitengebied van Babberich. Ik heb niet echt een hobby, maar ik geniet graag van het buitenleven en alles wat
met het Bourgondische leven te maken hee , met andere woorden: pluk de dag. Ook in mijn vrije jd luister ik graag
naar muziek. Dat gaat van klassiek tot pop, country, Egeländer, muziek uit de jaren ‘70 en ’80 en ik hou erg van kleine
liedjes zoals die van Jacques Brel.
In maart vorig jaar ben je bij het OGSO gekomen. Hoe bevalt je dat?
Het OGSO is een heerlijk orkest met hele leuke mensen. Er hangt een goede sfeer wat ik heel erg belangrijk vind. Daarbij krijg ik de kans om weer symfonische werken te spelen. Waar ik in de weinige concerten met het OGSO ontze end
van genoten heb, is Ases Tod van Grieg. Het Requiem van Teun van de Steeg vond ik dan weer minder mooi: ik heb niet
zo veel met moderne muziek. De belangrijkste uitdaging bij het OGSO is denk ik dat men steeds dat stapje meer zet om
een werk te kunnen spelen waarvan men denkt: dat lukt ons nooit en dat het dan toch lukt. Ik kan zelf een hele lijst
maken met stukken die ik graag zou willen spelen, er is zoveel moois. Maar wat ik heel graag eens zou spelen, is Chevaliers de Sangreal uit de Da Vinci Code van Hans Zimmer.
Wat is je muzikale droom?
Wat al jd mijn muzikale droom was, is spelen in het Metropole Orkest. Dus als ik die kans nog een keer krijg, zeg ik ja!
Met het OGSO zou ik nog graag een keer een avondvullend programma willen maken met alleen maar ﬁlmmuziek.
Wat wil je ons verder nog meegeven?
Houd moed, blijf gezond, en heb vertrouwen dat we straks weer met een volledig symfonieorkest op het podium zi en.
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(On)bekend talent
In mei werd onze violiste Eva Pelgrom genomineerd voor de Debutantenschrijfwedstrijd. Ze
viel helaas buiten de prijzen, maar kreeg met haar verhaal “Het been” de volgende opmerking in het juryrapport: Mooie verwarrende absurditeit die je een jdje blij achtervolgen.
Gedurfd gegeven, een los been dat zich in bed nestelt. h ps://debutantenschrijfwedstrijd.nl/
ﬁc e/het-been/
Op 25 mei won onze klarine ste Karin Teunissen de eerste prijs van een online solistenfes val, georganiseerd door de Muziekbond Gelderland Flevoland.

Muzikale injec e
Op zaterdag 29 mei werden in huisartsenprak jk ‘t Huys in Doe nchem ongeveer
150 mensen met AstraZeneca gevaccineerd. Daar speelden onze violistes Katalin en
Alle e verschillende due en op de viool en ter afwisseling nog enkele stukjes met
pianobegeleiding door Katalin.

En dan nog

........Kregen we gezinsuitbreiding bij de tweede violen. Silke Lok-de Kruif beviel op
12 mei van Ferdinand en Marijke Waanders kreeg op 17 mei twee dochters: Elise en
Charlo e.

.......Plannen we voorzich g onze herfstconcerten op 20 en 21 november a.s. waarop we met het Trio d’Encore het
Tripelconcert van Beethoven hopen te spelen.
......Bedanken we alle vrienden, sponsoren en verdere belangstellenden voor hun ondersteuning van ons OGSO.
......Zijn de antwoorden op de quizvragen 4: Pêche Melba & Melba toast - 6: in de Opéra Garnier in Parijs - 8: Hij
verdronk jdens een boo ocht op Het Kanaal - 10: een zeskwartsmaat.

Een volgende keer
Dan willen wij u graag iets meer vertellen over de ontwikkelingen van het Amphion Cultuurbedrijf: de drie cultuurinstellingen in Doe nchem. Theater Amphion, Muziekschool Oost-Gelderland en de Gruitpoort willen door verdere
samenwerking in een nieuwe organisa e de cultuur in de regio niet alleen waarborgen, maar ook innoveren en op maliseren.

U kunt ons volgen
◦ via onze website: h ps://www.ogso.nl,
◦ via facebook: h ps://www.facebook.com/OGSO.nl
◦ via Instagram h ps://www.instagram.com/ogso1908/
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