
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              September 2021 - nr.1 
 
 
Beste vrienden en belangstellenden van het Oost-Gelders Symfonieorkest 
 
Nu de Coronaregels verder versoepeld worden, zijn wij blij u met dit nieuws te kunnen informeren over de 
aanstaande concerten in november. Wij hopen u dan weer te ontmoeten! In dit OGSO-Nieuws lichten 
wij het (mooie) programma verder toe. Ook zijn er andere onderwerpen die wij graag met u delen, want er 
gebeurde de afgelopen periode voor en achter de schermen van de Muziekschool Oost Gelderland (MOG) 
en het OGSO veel. Wij wensen u veel leesplezier en wij zien u graag in november! 
 
 
Komende concerten: Oorstrelend erfgoed 
 
Op zaterdag 20 november om 20:00 uur in de Bizetzaal en zondag 21 november 14:30 uur in de Hanzehof 
zullen wij onze najaarsconcerten geven. Het zal dit keer een Beethoven-concert worden. Het is dan 251 jaar 
geleden dat Beethoven geboren werd. Het OGSO begint dit concert met de ouverture Coriolan. Hierna wordt 
het Tripelconcert gespeeld  met als solisten de leden van het Trio d’Encore. Tot slot zal het OGSO Beethovens 
Eerste symfonie ten gehore brengen. 
 
Het Trio d'Encore, Caspar Vos (piano), Koen Stapert (viool) & 
Marcus van den Munckhof (cello) leerden elkaar kennen op 
het conservatorium van Amsterdam. Sinds 2012 spelen zij 
samen en in 2016 richtten zij het Trio d'Encore op.  
 
Het trio kenmerkt zich door gepassioneerd samenspel op het 
allerhoogste niveau en onderscheidt zich door programma's 
rondom, de bij het publiek zo geliefde, encores te spelen.  



Met deze programma's gelooft het trio een publiek op een 
verfrissende manier te kunnen overtuigen van zijn 
muzikale boodschap. 
Onder het motto 'encore is more' brengt Trio d'Encore een 
nieuwe concertbeleving naar voren waarin 
toegankelijkheid en interactie met het publiek centraal 
staan. (http://www.triodencore.com) 
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Kaarten voor het concert in de Hanzehof zijn op dit moment via https://www.hanzehof.nl te bestellen. U krijgt 
bericht van ons als bestellingen voor beide concerten via onze website mogelijk zijn. 
 
 

OGSO-Nieuws 
 
Zoals u ziet heeft er een naamsverandering van dit bericht plaats gevonden. De Vriendenbrief, die in de 
pre-Coronatijd uitsluitend aan de Vrienden van het OGSO gestuurd werd, sturen we nu ook aan degenen  
die zich via onze website hebben aangemeld om op de hoogte gehouden te worden van onze concerten. 
Op dit moment hebben we ook de vrijheid genomen dit OGSO-Nieuws aan andere adressen uit ons 
bestand te sturen. Dit kunnen oud-leden zijn of mensen waar we ooit op een andere manier mee in contact 
gekomen zijn. Wij willen u echter niet lastig vallen met Nieuwsbrieven waar u eigenlijk geen belangstelling 
voor heeft. Wilt u in dat geval even een berichtje sturen naar secretaris.ogso@gmail.com zodat wij u van 
de maillijst kunnen verwijderen? 
 
 
In de afgelopen maand  
 
heeft Eloy van de Lisdonk afscheid genomen van zijn interim-voorzitterschap. Het was de bedoeling dat 
Eloy deze functie voor een paar maanden op zich zou nemen, maar door onze coronapauze werd dit ruim 
een jaar. Eloy was in dit crisisjaar een belangrijk verbindende schakel, heeft ons gestimuleerd om op 
verschillende manieren met elkaar in contact te blijven en op 
de momenten waar het mogelijk was, samen te spelen.  
Door het vertrek van Bert Veld vorig jaar en Eloy dit jaar was 
de CORA (Contactraad van het Orkest) wel erg klein geworden. 
Wij zijn dus blij dat Lisette Blees en Karin Teunissen de CORA 
vanaf nu komen ondersteunen. 
 
Behalve uitbreiding van de CORA is er ook een nieuwe PR-
commissie geformeerd. Karin, Linda, Sharon, Sara, Irene, 
Brenda, Allette en Marijke hebben al enkele verbeteringen 
doorgevoerd voor de website, Facebook plus Instagram en 
hebben nog vele nieuwe wensen en ideeën. Ook zijn met hulp 
van Edwin nieuwe opnamen op YouTube geplaatst. Dit 
OGSO-Nieuws valt onder de verantwoording van de nieuwe PR- groep. 
Bovendien zijn wij met een nieuwe Vriendencampagne gestart: Vrienden, Sponsoren en adverteerders 
zijn belangrijk voor ons om extraatjes mogelijk te maken. In een vorige Vriendenbrief schreven we al over 



de repetitor die wij dankzij Vriendenbijdragen konden bekostigen. Wilt u meer informatie over onze 
campagne om Vriend, Sponsor of adverteerder te worden, kijk dan op onze website: 
https://www.ogso.nl/contact/vriend-worden.  
 
 
 

Een nieuwe vraag uit de OGSO muziekquiz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Niet alleen het OGSO is in de vernieuwing. Ook de MOG, waar wij onderdeel van zijn, heeft veranderingen 
ondergaan. De drie belangrijkste culturele instellingen van Doetinchem en omgeving: het Amphion theater, 
de Gruitpoort en de MOG zijn vanaf dit seizoen samengevoegd tot het Amphion Cultuurbedrijf. Hierover 
voerde Marijke Bijkerk een gesprek met Henk 
Lubberdink, voorheen directeur van de MOG, nu 
“Strategisch Adviseur Muziek, Programmaleider 
Educatie vrije tijd” van het Amphion 
Cultuurbedrijf. 
 
 
In gesprek met: Henk Lubberdink 
 
Sinds dit seizoen is de samenwerking met het 
Amphion Theater, de Gruitpoort en de MOG een 
feit. Met elkaar opereren ze nu onder de naam 
Amphion Cultuurbedrijf. Wat was de gedachte 
achter deze samenwerking? Henk Lubberdink 
vertelt, dat het idee om samen te werken al sinds 
2015 bestaat. Enige druk kwam later vanuit de 
gemeente Doetinchem, toen er op alle fronten 
bezuinigd moest worden en een samenwerking 
ook vanuit dit oogpunt interessanter zou kunnen 
worden. Er waren verschillende uitgangspunten, 
met Amphion als theater, de Gruitpoort als 
creatieve plek met zowel dans, theater, films en 
workshops en de MOG als opleidingsinstituut 



voor muziek en dans.  Ieder een eigen gebied met, organisatorisch, veel raakvlakken en overlappingen. Het 
doel was om onder het dak van Amphion Cultuurbedrijf de drie instellingen gelijkwaardig te laten 
functioneren, ieder met zijn specialiteiten, en de raakvlakken en overlappingen te bundelen. Het 
Cultuurbedrijf is inmiddels gerealiseerd en er wordt niet alleen gebruik gemaakt van elkaars diensten, maar 
deze diensten zijn samengevoegd. Dat betekent heel concreet, dat o.a. cursussen van de Gruitpoort en 
opleidingen aan de MOG via één contactpunt bereikt worden, evenals de contacten met de gemeente en 
gemeentelijke inrichtingen en de reserveringen van ruimtes. De samenwerking maakt het mogelijk dat de 
MOG op deze manier gebruik kan maken van de faciliteiten van het theater en het theater voor kleinere 
concerten de Bizetzaal van de MOG kan inzetten. De Muziekschool is al enige tijd geleden ingericht op 
meer openbare activiteiten waardoor pauzeruimtes en catering geschikt zijn voor een groter publiek. Er is 
nu één website en één prospectus voor het Amphion Cultuurbedrijf, dat zij zelf hebben samengevat in 
bijgevoegde tekening. Voor het OGSO betekent deze nieuwe structuur en samenwerking ook nieuwe 
perspectieven. Kunnen we mooie nieuwe combinaties maken, met concerten voor, of met, nieuwe 
doelgroepen? De komende periode onderzoeken wij deze mogelijkheden.  
 
 
En dan nog: 
 

………. werd ons oudste orkestlid, Dieter 
Groenman, onlangs 85 jaar. 6 Muzikanten 
waarmee Dieter in zijn lange muzikale carrière 
heeft samengespeeld brachten hem een 
aubade. Dieters mede-hoorniste uit het OGSO, 
Linda, maakte deel uit van dit sextet. U kunt 
het verslag van deze aubade lezen op onze 
website en hier staat ook een link naar het 
filmpje van deze aubade. 
 

In een volgend OGSO-nieuws laten we Dieter zelf aan het woord wanneer ons jongste orkestlid Sara 
hem zal interviewen. 
 
………. Is het antwoord op de quizvraag: communicatiewetenschappen 
 
 
U kunt ons volgen 
via onze website: https://www.ogso.nl 
via facebook: https://www.facebook.com/OGSO.nl 
via Instagram: https://www.instagram.com/ogso1908/ 
via YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCz5xtdQl-kcvbQe80F93pdg 
 
U kunt Vriend van het OGSO worden 
via https://www.ogso.nl/contact/vriend-worden 
 
U kunt zich afmelden voor verdere mails van het OGSO 
 via: secretaris.ogso@gmail.com  
 
 


