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Peter Ilych Tchaikovsky
Romeo and Juliet Fantasy Overture

Antonín Dvořák
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The Phantom of the Opera
Raiders March

Harry Potter Symphonic Suite
Pirates of the Caribbean
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Movies in Concert

Welkom bij het herfstconcert van het Oost-Gelders Symfonie Orkest. 
We hebben de grote eer om samen met de talentvolle violist Razvan 
Stoica Dvořáks vioolconcert te spelen. Maar eerst hoort u de prachtige 
romantische ouverture Romeo en Julia. In het tweede deel van het concert 
gaat u  luisteren naar muziek uit de wereld van de film en musical.
Ik wens u een mooie middag/avond met veel luisterplezier.

 
Romeo and Julia, Fantasy Overture   |  Peter Ilyich Tchaikovsky
William Shakespeare was een Engels toneelschrijver, dichter en acteur. 
Shakespeare wordt gezien als de grootste schrijver die Engeland ooit 
heeft voortgebracht, niet alleen vanwege de kwaliteit van zijn werken, 
maar ook vanwege zijn enorme invloed op de Engelse taal. Er worden nog 
steeds vele woorden, uitdrukkingen en citaten  gebruikt die aan hem zijn 
toe te schrijven. Romeo and Juliet is een vroege tragedie van Shakespeare 
over de onmogelijke liefde van Juliet Capulet en Romeo Montague, 
twee jongelingen uit elkaar vijandig gezinde families. Vanaf de eerste 
opvoering omstreeks 1596 is het verhaal onverminderd populair gebleven 
bij het publiek omdat het gaat over een onderwerp van blijvend belang: 
romantische liefde.

Peter Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) was een Russische componist. 
De eerste muzikale indrukken kreeg Tchaikovsky van een zogenaamd 
Orchestrion, een reusachtige speeldoos die een orkest kon nabootsen en 
die zijn vader van een van zijn reizen had meegebracht. Al tijdens zijn leven 
werden veel van zijn werken internationaal bekend. Hij wordt tot een van 
de belangrijkste romantische componisten gerekend.

Romeo and Juliet geldt als Tchaikovsky ‘s eerste meesterwerk en draagt, 
voor de componist ongebruikelijk, geen opusnummer. De componist maakt 
het ons niet makkelijk om het verhaal van Shakespeare in de muziek te 
volgen. Slechts de hoofdmomenten heeft hij getoonzet. Het stuk opent 
met een middeleeuws aandoend koraal, waarmee Lorenzo, de biechtvader 
van Romeo en Julia, wordt vertoond. Lage houtblazers kondigen het 
noodlotsthema aan. Dit thema zal evenals de andere hoofdthema’s diverse 

Bert Veld, voorzitter OGSO
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malen herhaald worden. Even later vertolkt een weemoedige melodie 
Romeo’s liefde. Na de ruziemakende families Capulets en Montague 
(duidelijk hoorbaar in het orkest) verschijnt in de althobo het liefdesthema 
van Julia. Een treurmars brengt ons naar het tragische einde

Vioolconcert in a mineur, Op. 35 |  Antonín Dvořák 
(1841-1904) was een Boheemse componist, dirigent, muziekpedagoog, 
(alt)violist en organist. Zijn eerste vioollessen kreeg Dvorák op 6 jarige 
leeftijd, hij bezocht de Praagse Orgelschool en verdiende later zijn brood 
als altviolist in een orkest dat in cafés en op marktplaatsen speelde. Als 
componist was hij autodidact en hij schreef aanvankelijk strijkkwartetten. 
Later kwamen daar symfonieën, opera’s, vocale muziek, missen en cantates 
bij. 

Dvořák schreef zijn (enige) vioolconcert speciaal voor de violist Joseph 
Joachim. Het eerste deel bestaat uit een virtuoze/melodieuze combinatie 
van sonatevorm en rondo. Dit eerste deel gaat zonder onderbreking 
over in het tweede deel, eigenlijk het belangrijkste stuk van het concert: 
lyrisch en van een ongebruikelijke lengte. Het derde deel, in een stralend 
A majeur, met de atmosfeer van een stormachtig feest, eindigt met een 
virtuoos slot. 

PAUZE

Een medley uit The Phantom of the Opera |  Andrew Lloyd Webber
 (1948, Londen) studeerde enige tijd aan het Royal College of Music, maar 
is verder autodidact. Samen met Tim Rice creëerde hij in 1970 de rockopera 
Jesus Christ Superstar waarmee hij doorbrak als componist. 
The Phantom of the Opera is gebaseerd op een Franse roman van Gaston 
Leroux. Het verhaal is een romantische griezelroman die romantiek, horror, 
mysterie en tragedie combineert.

Raiders March  |  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) en de 
Harry Potter films. Hij werd 50 maal genomineerd voor een Oscar.
De versie van The Raiders March bevat o.a. een gedeelte van het 
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Solist
De Roemeense violist Razvan Stoica werd in juni 1986 geboren.  
Na zijn studie aan het Enesco Conservatorium in Boekarest studeerde 
hij verder bij Ilya Grubert aan het Amsterdams Conservatorium. Razvan 
won verschillende prijzen en trad zowel solo als in ensembles op in 
onder andere het Koninklijk Concertgebouw en het Theatre de Champs 
Elysees in Parijs. Met zijn oudere zus, de pianiste Andreea Stoica, vormt 
hij sinds 1996 het succesvolle ‘Duo Stoica’. Razvan speelt op een viool 
van Antonio Stradivarius uit 1729 die hem ter beschikking wordt gesteld 
door een anonieme sponsor uit Salzburg. Hij speelt met een strijkstok van 
Max Möller, afkomstig uit een oude joodse familie die violen en stokken 
bouwde. Deze strijkstok is 100 jaar oud. Hij mag hem lenen voor de rest van 
zijn leven. Meer informatie over Razvan is te vinden op zijn website. 
www.razvanstoica.com 

liefdesthema uit Raiders of the Lost Ark, beter bekend als Marion’s theme. 
De muziek was voor het eerst in de volledige versie te horen tijdens de 
aftiteling van de eerste film. 

Harry Potter Symphonic Suite  |  John Williams
is een zevendelige fantasyserie geschreven door de Britse schrijfster  
J.K. Rowling. De boeken volgen chronologisch de puberteit en de 
adolescentie van leerling-tovenaar Harry Potter en zijn beste vrienden 
Ronald Wemel en Hermelien Griffel met wie hij samen studeert aan 
Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus. In deze suite zijn 
veel muziekfragmenten uit de films verwerkt.

 
Een medley uit Pirates of the Caribbean  |  Klaus Badelt
(1967, Frankfurt am Main) bekendste werk is tot dusver de soundtrack van 
Pirates of the Caribbean die hij samen met enkele andere componisten van 
Media Ventures componeerde. In 2006 remixte de Nederlandse DJ Tiësto 
de muziek van deze film tot ‘He’s a Pirate (Tiësto Remix)’.  
Dit nummer behaalde de vijfde plaats in de Nederlandse Top 40. Pirates of 
the Carribbean is een reeks piratenfilms van Walt Disney Pictures Zij zijn 
gebaseerd op de attractie Pirates of the Caribbean in de Disneyparken. 
Filmcritici waren sceptisch over een piratenfilm. De film werd echter een 
groot succes, bracht wereldwijd ruim 650 miljoen dollar op en leidde tot 
nog vier verdere films.
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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 op belangrijke posities het orkest. 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. Met regelmaat zijn er vacatures. 
Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd op onze repetitieavonden, 
‘s donderdags van 19.30 uur tot 22.00 uur in de Bizetzaal van de 
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 (concertmeester), Marloes van Dorland, Eloy 
van de Lisdonk, Donya Madjdian, Ankie Nijhuis, Fons van Pul, 
Allette Schellevis, Bert Veld, Karin Wiggers, Katalin Szabo, Mario 
van Groningen, Eline Martinius, Marianne Snelders

Viool 2   Marijke Waanders (aanvoerder),  Marja Aarts, Boudewijn Alsche, 
Geertje Bosman, Gerrie ten Hoopen, Kees Kleistra, Nannie 
Reckwitz, Jeannette Stekelenburg, Stansje Westerman, Sandra de 
Wit, Guusje van Wezup, Nienke Dijkerman 

Altviool  Lisette Blees (aanvoerder), Jacob Bijkerk, Mieke van den Broek, 
Eastre Buurman, Wim van den Camp, Rini van Dijkhuizen, 
Marianne de Haan, Mariette Memelink, Nio Linnemann
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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 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

Cello  Marijke Gerrits (aanvoerder), Marijke Bijkerk, Truus van Dorst, 
Gabi Haake, Layla van der Pol, Thomas Reitsema, Ria Tielen, Jan 
Twilhaar

Contrabas   Theo te Boekhorst, Ien van Gerwen, Floris Kruisselbrink
Klarinet  Karin Teunissen, Gerrit Heijnen, Marieke Klein
Fagot  Marcel Turksma, Patricia van Eijndthoven
Trompet  Ulrich Kirchhofer, Jan Bakker, Lukas Ebbers, Merijn Metz
Fluit  Brigit Span, Frederiek Markerink, Henriette Barten, Pauline 

Lotichius
Hobo Judith Graef, Krista Jansen, Bert Peters
Hoorn  Irene de Graauw, Marina Kirchhofer, Manon Tuenter, Wilma Jolink
Harp Delphine van de Burgh
Trombone Hubert Flisijn, Marcel Bontenbal, Chiel Volman  
Tuba  Hennie Pillen 
Slagwerk  Jorine Bruggink, Geert Jan Dijkerman, Jesse Evers, Elger Klein 

Bleumink
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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 Tchaikovsky 
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 Wassenaar Consort en het Twents kamerorkest. 
In 2017 bestaat het Cultuurfonds 10 jaar. Meer informatie over de Stichting 
vindt u op de website  www.montferlandcultuurfonds.nl.
 

> VOLGENDE CONCERTREEKS  Voorjaar 2017
Op zaterdag 22 april 2017 en zondag 23 april geeft het Oost-Gelders 
Symfonie Orkest in respectievelijk Amphion Doetinchem en de Hanzehof 
Zutphen haar volgende concerten. Op het programma staan de 
Montferlandballade van Alexander Geluk, het Eerste Hoornconcert van 
Richard Strauss met soliste Corina Liefers en Brahms’ Eerste Symfonie.

Het is niet toegestaan om, zonder overleg en goedkeuring van het bestuur, tijdens de concerten 

foto’s te maken of geluidsfragmenten op te nemen van het orkest en/of de solist(en).


