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Antonín  Dvořák 
Symfonie no. 8
 Allegro con brio
 Adagio
 Allegretto grazioso 
 Allegro ma non troppo



Lenteconcert

Welkom bij het lenteconcert van het Oost Gelders Symfonieorkest. 
We hebben de eer om samen met de talentvolle solist Martin Oei het 
2e pianoconcert van Rachmaninoff te spelen. Na de pauze brengen we een 
ode aan de lente met de 8e symfonie van Dvorák: een geliefd en poetisch 
werk dat wordt gekenmerkt door een afwisseling van melancholische en 
euforische klanken. Ik wens u een mooi concert.  

Sergej Vasiljevitsj Rachmaninoff  Novgorod 1873 – Beverly Hills 1943
was een Russisch componist, pianist, dirigent en muziekpedagoog. Hij 
geldt als een van de belangrijkste pianisten van de 20e eeuw en was 
als componist voortzetter van de Russische romantiek. Het tweede 
pianoconcert behoort tot zijn bekendste werken.

Bij Rachmaninoff werd zijn muzikale talent al vroeg ontdekt. Tijdens zijn 
conservatoriumtijd componeerde Rachmaninoff zijn eerste pianoconcert. 
In 1893 werd hij pianodocent in Sint-Petersburg waarna hij begon 
aan zijn eerste symfonie. Deze kreeg echter na de eerste uitvoering 
in 1897 vernietigende kritiek, vermoedelijk vanwege een slechte 
uitvoering. Hierdoor werd zijn creativiteit zo zeer verlamd dat hij niet 
in staat was verder te gaan met componeren. Uiteindelijk, na zelfs een 
hypnosebehandeling ging Rachmaninoff weer componeren, resulterend 
in dit beroemde (aan zijn arts Dahl opgedragen) tweede pianoconcert in 
c mineur (op. 18). Het driedelige stuk ging  in Moskou in 1900 in première 
met hemzelf als solist en werd bijzonder goed ontvangen. 

Hij wordt door sommigen beschouwd als een van de belangrijkste pianisten 
van de 20e eeuw. Hij had extreem grote handen, waardoor hij in staat was 
een duodeciem (octaafkwint) te overspannen, en zeer lange, dunne maar 
sterke vingers, waarmee hij gemakkelijk de meest ingewikkelde akkoorden 
kon spelen. Met name de techniek van zijn linkerhand was ongebruikelijk 
sterk. Hij gaf succesvolle pianoconcerten in Europa en Amerika en gold 
in zijn tijd als vooraanstaand Chopinvertolker. Er bestaan nog enkele 
opnames van hem. Hij was perfectionistisch en heeft zijn hele leven lang 

Bert Veld, voorzitter OGSO
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wijzigingen in zijn werken aangebracht. Men zegt wel dat Rachmaninoff 
relatief weinig gecomponeerd heeft, maar zijn kleinzoon maakte eind 
2007 bekend dat zijn grootvader zo’n 170 composities heeft geschreven 
terwijl er maar zo’n vijftigtal bekend zijn. 

Pauze

Antonín Leopold Dvořák Nelahozeves, Bohemen 1841 – Praag 1904
was een Tsjechisch componist, dirigent, muziekpedagoog, (alt)violist 
en organist.

Dvořák is niet alleen bekend van zijn populaire 9e symfonie (De nieuwe 
wereld), ook deze 8e staat hoog genoteerd in de gunst van het publiek. 
Dvořák schreef vrijwel het hele werk in Vysoká ten zuidwesten van Praag 
waar hij gedurende de zomermaanden van 1889 een buitenhuis betrok. 
Het werk is een graanschuur vol markante Boheemse volksmelodieën 
die komen en gaan als kleurige menselijke gestalten in een fraai 
landschap. Het werk kan worden beschouwd als een feestviering, 
een fraai schouwspel, een Boheems dansfeest. Het is een typische 
Midden-Europese symfonie, balancerend tussen de Slavische en de 
meer Westerse cultuurvormen. Het eerste deel bevat tenminste acht 
afzonderlijke melodieën.

Omdat hij erg op vogels was gesteld, laat hij het tweede deel beginnen 
met vogelroepen van de fluiten en de hobo’s, afgewisseld met een 
somberder melodie die kan gelden als de vertegenwoordiging van een 
eenzaam menselijk wezen. Verderop in dit deel is het koeren van duiven 
te horen dat een melodie voor fluit en hobo begeleidt, een van de 
mooiste melodieën uit zijn muziek. 

De finale is een originele mengeling van rondo en variatievorm. Het is 
in wezen een parade van bandeloze dansen die in de verte verwant zijn 
met de ceremoniën uit de derde akte van Wagners Meistersinger. De 
fanfare voor twee trompetten aan het begin is een soort Aufforderung 
zum Tanz. Dit is een van de typische toespelingen uit het werk op 
rondreizende Boheemse musici.  
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Martin Oei (1996) een jonge pianist die zowel op moderne vleugels 
als op historische instrumenten optreedt. Hij startte zijn muzikale 
loopbaan op zijn 9e bij Jelena Bazova van de Young Musicians Academy 
(Fontys Conservatorium). Vanaf 2013 is hij gecoacht door Pieter Vis 
en sinds 2015 studeert Martin aan het Utrechts Conservatorium bij 
Martijn van den Hoek. Martin is gefascineerd door fortepiano’s en 
Franse Erard-vleugels. Hij won diverse prijzen (o.a. Prinses Christina 
Concours en Jong Muziektalent Nederland) en gaf recitals bij het 
Grachtenfestival, het Zeeuws Festival, Beethovenfest (Bonn) en 
het Internationaal Kamermuziekfestival van Janine Jansen. Op zijn 
14e presenteerde hij zijn eerste CD in het Concertgebouw bij AVRO 
Radio 4 Spiegelzaal. Op zijn 16e gaf Martin een solo recital in het 
Concertgebouw met de wereldpremière van de Fantasiesonate van 
Beethoven. Zijn tweede CD (Fantasiesonate) was regelmatig te horen 
op BBC 3 en Radio 4. In 2013 bracht Zefir Records Martins derde CD 
uit met werken van Mozart en Beethoven op een originele fortepiano: 
een Rosenberger uit 1800. De gemeente Culemborg reikte Martin de 
Jeugdonderscheiding uit ‘wegens zijn muzikale (piano) prestaties en 
de positieve uitstraling op de stad Culemborg’. Sinds 2012 geeft hij 
regelmatig concerten samen met meesterpianist Daniël Wayenberg 
(4-handig en op twee vleugels) in binnen- en buitenland. Zo trad het 
duo op bij Podium Witteman en bij de opening van het Rijksmuseum. 
Voor een reeks concerten in het Dordrechts Museum en de Hermitage 
stelde Martin speciale programma’s samen. 

Voor meer informatie: www.martinoei.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 eerste violen, klarinet, dwarsfluit en trombone. 
Per 1 september zoeken we daarnaast een enthousiaste paukenist! 
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, Florian Lesemann, 
Eloy v.d. Lisdonk, Donya Madjdian, Ankie Nijhuis, Fons van Pul, 
Allette Schellevis, Marianne Snelders, Sarah Tahitu, Bert Veld, 
Karin Wiggers

Viool 2   Marja Aarts, Boudewijn Alsche, Geertje Bosman, Eástre 
Buurman, Gerrie ten Hoopen, Kees Kleistra, Nannie Reckwitz, 
Riet Schouten, Jeannette Stekelenburg, Floor Verwijs, Kyra 
Welbers, Marijke Waanders, 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. Voor meer informatie: 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

Klarinet  Karin Teunissen, Gerrit Heijnen
Fagot  Marcel Turksma, Patricia van Eijndthoven
Trompet  Ulrich Kirchhofer, Jan Bakker, Lukas Ebbers 
Fluit  Brigit Span, Frederieke Markerink 
Hobo Judith Graef, Krista Jansen 
Hoorn  Irene de Graauw, Harm Hoitink, Marina Kirchhofer, Manon 

Tuenter
Trombone Hubert Flisijn, Iris Tjoonk, Benjamin Hondorp  
Tuba  Hennie Pillen 
Slagwerk Daan Siebelink, Geert Jan Dijkerman
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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 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  Op 19 en 20 november a.s. geeft het OGSO in 

resp. Amphion en de Hanzehof een fantasierijk herfstconcert waarin de 

Roemeense sterviolist Razvan Stoica het vioolconcert van Dvorák speelt 

en het orkest vervolgens na Tschaikovsky’s ouverture-fantasie Romeo & 

Julia enkele  klassiekers uit musicals en fi lms ten gehore brengt. In april 

2017 staan Alexander Geluks Montferlandballade, het eerste hoornconcert 

van Richard Strauß en Brahms eerste symfonie op het programma.


