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Beste vrienden en belangstellenden,
Nu wij weer vol op stoom zijn gekomen na onze zomerstop, informeren wij u graag over de laatste nieuwswaardigheden met natuurlijk de voorbereiding voor onze concerten op zaterdag 19 november om 20 uur in de Bizetzaal van
de muziekschool in Doetinchem (Try-out) en op zondag 20 november om 14.30 uur in de Hanzehof in Zutphen. Deze
concerten zijn gewijd aan een heel ander thema dan u van ons gewend bent, namelijk filmmuziek. In dit OGSO-Nieuws
gaan we in op het programma en informeren we u over enkele filmcomponisten.
Verder besteden we aandacht aan onze zeer gewaardeerde fluitistes Frederieke en Brigit die u ook op het komende
concert uitgebreid zult kunnen horen. Hoe is hun passie voor muziek ontstaan en wat maakt dat ze zo graag bij ons
orkest spelen? Maar eerst blikken we graag terug op ons bijzondere bezoek aan het openingsconcert van het Phion, 8
september jongstleden. We wensen u veel leesplezier en we hopen u op een van onze novemberconcerten te mogen
ontmoeten!
Karin Teunissen-Ordelman

OGSO’ers op concertbezoek
Ter compensatie voor de coronatijd waarin we niet konden repeteren, had de Contactraad alle leden, muziekstudenten
en vaste gastspelers op 8 september jl. uitgenodigd voor een gezamenlijk concertbezoek naar het Phion in Theater
Amphion.
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Programma Phion
• Vooraf introductie: interview met Karmit Fadael (1994)
• Opdrachtcompositie (wereldpremiere) Drieluik voor orkest van
Fadael
• Vioolconcert Op. 77 in D van Brahms door Mathieu van Bellen.
Een weerzien met Mathieu, omdat hij enkele jaren geleden bij
ons soleerde met het vioolconcert van Mendelssohn.
• Symfonie nr. 4 van Tsjaikovski
• Meet&Greet met Phion-musici met een hapje en een drankje

Wat vonden onze vioolstudenten Alice en Sascha van dit concertbezoek?
De leden beter leren kennen leek hun heel leuk, plus Brahms’ vioolconcert, daar zeg je geen “nee” tegen. Het was ook
de eerste keer dat ze in het Amphion waren, een chique plek! Voor het concert was er nog tijd voor een gezellig kopje
koffie, heel fijn, want Sascha heeft soms de neiging om half in slaap te vallen tijdens concerten, ook al is het supergoed.
De compositie van Karmit Fadael was compact en heel interessant, ze vinden het heel goed dat onconventionele muziek
(zoals nu met Arabische invloeden) door een professioneel orkest wordt gespeeld.
Daarna het vioolconcert: Mathieu van Bellen stond ongelofelijk zelfverzekerd in zijn schoenen
tijdens de inleiding. Voordat hij een noot zou spelen leefde hij al helemaal in de muziek. Dat was
prachtig om te zien. We vonden zijn spel supergoed en meeslepend. Alleen het tweede deel kon
iets specialer en soms forceerde hij zijn klank. Maar we hebben ons erg vermaakt. Voor Sascha
was het de eerste keer dat hij dit vioolconcert in het echt hoorde. Hij had de mini-partituren
meegenomen, maar had er maar enkele keren in gekeken: het zien van het vioolspel was veel
interessanter. In de pauze was er een lekker drankje, helaas geen hapje, maar geen probleem,
Sascha had gewoon zijn eigen studentenhaver mee, altijd handig.
Tijdens de symfonie van Tsjaikovski merkten we hoe goed het orkest is. Met name de pizzicatogedeeltes in het derde deel werden erg knap gespeeld. De symfonie had een spectaculaire finale,
dat was fantastisch. Het was leuk om deze 4e symfonie te vergelijken met de 5e symfonie die wij
speelden. Alice merkte op dat het orkest en de solist prachtig speelden, maar dat het geluid door
de wat droge akoestiek het publiek niet altijd goed kon bereiken. Desalniettemin was ze onder de
indruk van dit concert van Phion.
Naderhand was er leuke Meet&Greet. We hadden kennis gemaakt met Melanie van de 1e violen.
Ze vertelde ons dat Mathieu elke keer een andere cadens improviseert, dat vonden we heel inspirerend. Wel denkt ze dat hij misschien een betere viool nodig heeft, ze had het forceren van het
geluid ook gemerkt. Zij was juist heel positief over de akoestiek, die hielp heel erg met het samenspel. Het was een geweldig concert en het was heel gezellig om het met iedereen te bezoeken!
Alice en Sascha
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Interview met Frederieke Markerink, fluit
Kom je uit een muzikaal nest?
Ja, mijn moeder speelde piano, mijn zusje viool, mijn vader speelt een beetje piano en
is op latere leeftijd gaan drummen. Ik heb ook opgetreden met mijn vader als percussionist. Met mijn moeder speel ik veel stukken voor piano en fluit. Als tiener heb ik ook
nog een aantal jaar pianolessen gehad. Op een gegeven moment had ik teveel hobby’s
(waaronder paardrijden, klassiek ballet en natuurlijk fluit) en moest ik kiezen. Ik ben
verder gegaan met fluit. Piano speel ik nu eigenlijk alleen als ik tijd over heb. Af en toe
speel ik quatre-mains met mijn moeder.

Hoe lang speel je al?
Rond mijn 7e heb ik AMV gehad. Daarbij maakte ik kennis allerlei instrumenten. Meteen daarna koos ik voor fluit. Via de
muziekschool kwam ik in een klein orkestje terecht. Vanaf mijn 17e ben ik samen met mijn zusje bij Symfonia Jong Twente
in Enschede (jeugdsymfonieorkest) gaan spelen. Met Symfonia hebben we een keer meegedaan aan het Summa Cum
Laude Festival, een concours voor jonge musici in de Wiener Musikverein in Wenen. We speelden in de Gouden Zaal, met
Alexander Geluk als dirigent. Dat was een fantastische ervaring! Er was een volle zaal. We hebben op dat concours de
eerste prijs gewonnen. We speelden de Polowetzer dansen van Borodin, een eigen compositie van onze trombonist Iris
Tjoonk en een deel van Schumanns Eerste Symfonie. Ik heb ongeveer acht jaar bij Symfonia gespeeld. Naast het OGSO
speel ik ook wel eens in projectorkesten en val ik in als remplaçant.

Waarom ben je lid geworden van het OGSO?
Op een gegeven moment kwam ik op een leeftijd dat het tijd werd om het jeugdorkest te verlaten. Er kwam in 2012 ook
een plek vrij bij het OGSO. Alexander Geluk was daar toentertijd ook al dirigent. Toen heb ik de overstap naar OGSO gemaakt. Ik heb een tijdje nog bij beide orkesten gespeeld, maar dat werd te druk.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben Marketing- en communicatieadviseur bij de Rabobank. Ik adviseer de directie over de marketing- en communicatieactiviteiten die we kunnen inzetten om onze doelstellingen te behalen. Daarbij moet je denken aan campagnes om
bijvoorbeeld meer hypotheken of beleggingsportefeuilles te verkopen, Rabo ClubSupport, organisatie van grote evenementen, sponsoring, magazines, websites, multimedia, etc.

Wat zijn je hobby’s?
Op zondag fietsen mijn (kersverse) man en ik vaak op onze gravelbike. Dat is een racefiets met wat bredere banden.
We fietsen dan routes door het mooie Achterhoekse coulisselandschap of door Duitsland. Ik ben opgegroeid met varen
en zeilen en ik ga nog regelmatig met mijn ouders mee. Zij hebben een boot in Harlingen. Maar fluit spelen is toch mijn
grootste hobby, daar gaat de meeste vrije tijd naartoe. Ik heb al jaren les van Carola Ligt, solo-fluitiste bij Phion en ik ben
nog steeds niet uitgeleerd. Zij geeft les op conservatorium Artez in Zwolle. Verder onderneem ik graag leuke dingen met
vrienden. Lekker uit eten gaan, terrasje pakken, etc.

Welke muziek beluister je graag in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd luister ik graag naar jazz, funk, pop en klassieke muziek. Na een lange dag werken en fluit studeren vind
ik het ook wel eens fijn als er even geen geluid is.

Van welk muziekstuk van ons orkest heb je erg genoten en van welk stuk niet?
We hebben zoveel mooie stukken gespeeld, het is moeilijk om één stuk te kiezen. Ik kan genieten van de mooie symfonieën die we speelden, maar ook van de geweldige solisten met wie we hebben gewerkt. bv. Mathieu van Bellen (Mendelssohn vioolconcert). Ons celloconcert van Dvořák was ook erg mooi. De operaprogramma’s vond ik ook erg bijzonder
om te doen. Procession of the Sardar vind ik niet meer leuk: dat heb ik nu zo vaak gespeeld.

Wat is je muzikale droom?
Dat ik nog lang met leuke musici mooie muziek mag maken.
Linda Bulten-Pasman (PR)
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Ons programma filmmuziek
John Williams
John Williams (1932 New York) wordt gezien als de beste
filmcomponist ooit. Bekende films met zijn muziek zijn: Star
Wars, Superman, Indiana Jones (met Raiders of the lost Ark
als eerste), Jaws, Jurassic Park, ET, Schindler’s List, Home
Alone en de Harry Potter-films.
Williams zou net als zijn vader ook muzikant worden. Hij
leerde op jonge leeftijd al piano spelen en later speelde
hij ook trombone, trompet en klarinet. Na zijn militaire
dienst keerde hij voor
zijn pianostudie terug
naar New York. Om aan
de kost te komen werkte hij ‘s avonds als pianist in jazzclubs.
Hoewel hij van plan
was geweest pianist te
blijven, moedigden familie en vrienden hem
aan om zijn brood te gaan verdienen met componeren.
Begin jaren ‘60 verzorgde hij muziek bij enkele komedies,
zoals de Dick van Dyke-film Fitzwilly. Daarna ging hij tvseries voorzien van muziek. Het resulteerde in filmmuziek
voor een aantal rampenfilms van Copland waaronder The
Towering Inferno.
In 1974 werd John Williams benaderd door de nog jonge
regisseur Steven Spielberg om diens debuutfilm te voorzien van muziek. Williams stemde in en dit was, zonder
dat ze het zelf wisten, het begin van een lange samenwerking. Williams heeft sindsdien op twee na alle films van
Spielberg van muziek voorzien.
Toen George Lucas in 1977 iemand zocht voor de muziek
van zijn film Star Wars, raadde Spielberg hem Williams
aan. De muziek van de film is de geschiedenis ingegaan als
een van de belangrijkste symfonische oeuvres uit de 20e
eeuw. Het OGSO opent met enkele delen uit het filmopus
Star Wars. Daarnaast spelen we van Williams ook Flight to
Neverland from Hook, Theme from The Lost World, Flying
Theme from ET en de Harry Potter Symphonic Suite.

Myroslav Skoryk (1938-2020)
Eén van de werken op ons programma is geschreven door
de Oekraïense componist Myroslav Skoryk. In deze periode
van oorlog tussen Rusland en Oekraïne is zijn muziek hernieuwd in de belangstelling komen te staan. Graag belichten we in dit OGSO-nieuws enkele achtergronden.
Skoryk kreeg in 1945 in Lviv aan de muziekschool zijn
eerste muzieklessen. Twee jaar later werd hij met zijn
ouders naar Siberië gedeporteerd. Pas na de dood

van Stalin werd het de familie toegestaan terug te keren. In de jaren 1955 en 1963 studeerde hij aan de conservatoria in Lviv en Moskou. Na zijn afstuderen in 1963
gaf Skoryk eerst les in muziektheorie en compositie aan
de conservatoria in Lviv en Kiev. In 1968 werd hij tevens secretaris van de Oekraïense Componistenbond,
daarna docent en in 1985 hoogleraar. Onder zijn studenten zijn vele succesvolle componisten, zoals Stankovytsj, Karabyts en Balakauskas. Hij werd onderscheiden
met onder meer de prestigieuze Sjevtsjenko-prijs en de
titel Volksartiest van de Oekraïne. Hij overleed in 2020.
Het muzikale oeuvre van Skoryk is buitengewoon veelkleurig: hij schreef opera’s, een ballet, een requiem, een
concert voor orkest (“Karpatisch concert”), soloconcerten en andere orkestwerken, werken voor diverse
ensembles, voor piano en
liederen. Ook bewerkte hij
werken uit Oekraïnes muzikale verleden en schreef
hij de muziek voor ca. 40
films, alsmede jazz en populaire muziek. Zijn stijl is modern, expressief en speels.
Zijn werk wordt over de hele wereld uitgevoerd, zowel
in Oekraïne, de andere voormalige sovjet-republieken
als in het westen, waarbij Skoryk zelf regelmatig als dirigent of pianist optrad. Er zijn meerdere cd’s met zijn
muziek uitgebracht. De muziek van Skoryk die vandaag
op het programma staat, is geschreven voor de film the
High Pass uit 1981. Deze Oekraïense dramafilm gaat over
de Karpatische boerenfamilie van Yaroslava Petrin in de
Tweede Wereldoorlog. De familie werd door de oorlog uiteengedreven. Immers, Yaroslava is een toegewijd
communist en haar man, zoon en dochter steunen de
organisatie van de Oekraïense nationalisten OUN-UPA.
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Interview met Brigit Span, fluit
Het muzikale nest
Eigenlijk komt ze helemaal niet uit een muzikaal nest. Wel draaide haar vader vaak klassieke muziek
in de auto en op zondagmorgen werd Händel of Bach opgezet. Ze praatten over de instrumenten
die ze hoorden. Haar vader vond de hobo het mooist, maar Brigit viel als een blok voor de fluit.
Toen ze zeven was wilde ze meteen op blokfluitles, twee jaar later was ze groot genoeg voor de
dwarsfluit. De oma van vaderskant hoorde op haar sterfbed over die wens van Brigit en zei: Geef
dat kind toch een fluit, hier is het geld ervoor. En zo kreeg Brigit vanaf haar 9e les op dwarsfluit op
de Liemerse muziekschool. Ze haalde er haar muziekdiploma’s A t/m D.

Muziekervaringen
Toen ze de Liemers Harmonie op de jaarlijkse taptoe hoorde, wilde ze daar ook bij spelen. Dat heeft ze maar kort gedaan. Zij ging vooral voor de muziek, maar bij de van oudsher al lang bestaande dorpsvereniging waren het gezelligheidsaspect en de vaste plekken belangrijk en ze leerde er toch minder dan ze gehoopt had. Op de middelbare school
moest ze een vakkenpakket kiezen. Ze wilde het liefst iets met muziek doen, het werd dus een cultuur-maatschappijpakket, met biologie erbij, omdat ze ook misschien in de zorg wilde. Op school zong ze ook enkele jaren in de schoolband. Ze zongen liedjes van Anouk en speelden Rock. Na de middelbare school koos ze voor het conservatorium in
Enschede en ze werd toegelaten. Dat betekende het huis uit en op kamers! Ze heeft in die tijd veel gespeeld, in projecten met school, maar ook daarbuiten. Ook nu speelt Brigit naast het OGSO mee met ensemble- en orkestprojecten. De
dinsdagen waren leuk. Dat is in Enschede de uitgaansavond. Er waren jamsessies en je kon er borrelen met studiegenoten. In het weekend ging ze naar huis. Daar gaf ze fluitles bij de harmonie in Groessen en het was ook altijd gezellig
om familie en vrienden weer te zien. Brigit wilde niet de richting op van solo-fluitist. Ze vindt muziek superleuk, maar
ze wil ook een gezin en heeft ook andere interesses. Ze studeert af als docerend musicus, Bachelor of Music.

Werk en hobby’s
Ze is verbonden aan de Liemerse muziekschool in de gemeente Zevenaar en momenteel geeft ze op scholen in de Liemers muziekonderwijs aan de groepen 4. De leerlingen leren samen muziek maken d.m.v. zingen, blokfluit leren spelen
en verschillende ritme-instrumenten gebruiken. Geweldig hieraan vindt ze dat ze heel veel
kinderen met ook niet-muzikale ouders bereikt. Zo komt iedereen in aanraking met muziek.
Ze geeft lessen AMV en dwarsfluit bij verschillende harmonieorkesten en thuis heeft ze een
eigen praktijk. Haar grootste passie naast de muziek is het maken van reizen! Ze is nieuwsgierig naar andere culturen, andere mensen, prikkels, alles wat anders is. Naast reizen in Europa
bezocht ze Brazilië, Zuid-Afrika, China en verschillende andere landen in Azië. Ze zegt hierover: “Het is verrassend te merken hoe het is om zelf de buitenlander te zijn en te ervaren hoe
open en nieuwsgierig mensen zijn en hoe warm we worden ontvangen. Ze vragen wie we zijn
en waar we heen gaan, vooral in Syrie, Zuid-Amerika en Afrika. In Azië zijn de mensen wat
terughoudender. Ik denk dat we van heel veel culturen veel kunnen leren. Dit willen we ook
onze kinderen meegeven. Ook met onze kinderen, nu drie, zes en acht jaar, maken we verre
reizen. Nu niet meer op de bonnefooi, maar meer gepland.” In een nieuw land bezoekt ze meestal het eerst de (super)
markten voor de geuren en het andere voedsel. Thuis kookt ze vrijwel nooit Nederlands, al doen de kinderen met hun
verschillende voorkeuren nu wel eens moeilijk.

OGSO
Brigit is nu tien jaar lid. Ze wilde heel graag ergens voor hobby fluit spelen en vond op internet het OGSO. In eerste
instantie speelde ze mee als een soort invaller. Later kwamen er wat wisselingen en nu speelt ze al lange tijd met Frederieke samen. Ze hebben een bijzondere partijverdeling: om de week ruilen ze van partij, zodat ze zowel de eerste als
de tweede fluitpartij erg goed kennen. Dat is leuk en afwisselend. Vlak voor het concert besluiten ze wie vóór de pauze
en wie na de pauze de eerste partij gaat spelen. Verder zit Brigit namens de blazers in de muziekcommissie.

Vrijetijdsmuziek
In de auto naar haar werk luistert ze regelmatig naar Radio 4, klassieke muziek. Mooi, rustig, maar thuis is het meestal
Bossa Nova of Braziliaanse jazz. Ze vindt het grappig hoe haar kinderen verschillend reageren op muziek: Nora wil graag
op blokfluitles, Jeppe valt meestal als een blok in slaap bij klassieke muziek, wat lastig is als hij dan naar de opvang
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moet. De oudste, Mika, houdt van Trance en Steel Drum muziek.

OGSO-repertoire
Ze vond Rhapsody in Blue en An American in Paris van Gershwin heel gaaf om te spelen. Scheherazade was erg mooi,
evenals de operaprojecten. Maar ook het benefietconcert van Vier ’t Lève met de Barghse Jonges en Bläck Fööss was
een leuke afwisseling. César Franck vond ze indertijd niet prettig. Ze vond het te hoog en te hard. Maar dat kwam misschien ook wel doordat het fysiek te zwaar was, ze was immers al een tijdje zwanger.

Muzikale droom
Ze wil graag nog meer jonge kinderen bereiken en blij maken met muziek. Voor verder in de toekoemst wil ze graag een
studie muziektherapie doen. Meer weten wat muziek met mensen doet vind ze heel boeiend. Muziek maakt blij, soms
maakt muziek mensen aan het huilen. Muziek maakt of kraakt een film. Hier komt ook haar aanvankelijke keuze voor
de zorg weer boven.
Irene de Graauw

Vervolg programma filmmuziek
Welke filmcomponisten komen nog meer aan bod op ons komende concert? Morricone gebruikte al eerder leidmotieven dan Williams bij Star Wars. Voor ieder van de vier hoofdrolspelers van Once upon a time in the West is er een
eigen instrument en een motief dat hun karakters typeert. Dan is er muziek uit de film Spartacus over twee geliefden
die losbreken uit het Romeinse slavenbestaan. In de vrij nieuwe film Dunkirk wordt het muzikale thema van Elgars
Nimrod breed en dramatisch uitgesponnen en Barbers langzame meeslepende melodie uit zijn Adagio werd gebruikt
in de Vietnamfilm Platoon. Tenslotte ontbreekt ook muziek uit de legendarische James Bond-films niet.
Over de films: https://www.classicstogo.nl/features, https://www.filmtotaal.nl/recensie. https://www.musikalifeiten.nl, https://www.wikipedia.com

Voorjaarsconcerten 2023
Onze voorjaarsconcerten zijn op zaterdag 15 april om 20 uur in het Amphion Theater in Doetinchem en op zondag 16
april om 14.30 uur in Theater de Hanzehof in Zutphen. Deze lenteconcerten vinden plaats met solistische medewerking
van Caspar Vos in het pianoconcert van Poulenc. Daarnaast spelen we het symfonisch gedicht Vårsång (Lentelied) van
Sibelius en de grandioze 7e symfonie van Dvořák. We hopen u ook dan te mogen verwelkomen!

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: bestuur@ogso.nl
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