
Finlandia 

 Jean Sibelius

Schindler’s List 

 John Williams 

  Soliste  Mirte de Kok

Symfonie no. 3 ‘Eroïca’ deel 1

 Ludwig van Beethoven

Programma

Dirigent   Alexander Geluk

Symfonie no. 5 deel 1 

 Ludwig van Beethoven

Concierto de Aranjuez 

 Joaquín Rodrigo 

 Solist  Piotr Tomaszewski

A touch of jazz 

 arr. Jerry Brubaker

In de programmagids van Amphion staat dat wij vandaag ook de suite Scheherazade van Rimsky-Korsakov spelen. Omdat 
dit werk minder goed bij het thema van vandaag past, hebben wij dit verschoven naar onze concerten in november 2015.

Freedom concert  
20.00 uur  21 maart 2015  Schouwburg Amphion Doetinchem

17.00 uur  22 maart 2015  Stadttheater Emmerich
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Vrijheid

Welkom bij het voorjaarsconcert van het Oost-Gelders Symfonie Orkest. 
Deze keer hebben we gekozen voor het thema Vrijheid, een thema dat 
componisten al eeuwenlang inspireert tot het schrijven van de meest 
aangrijpende muziek. Angst, onderdrukking, woede, maar ook vreugde en 
overwinning zijn uitgedrukt in de mooiste werken. Wij willen u vandaag 
meenemen op een reis door de tijd en over de hele wereld. Van de vroege 
romantiek van Beethoven tot Amerikaanse jazz uit de 20e eeuw.

We beginnen ons programma met Finlandia van Jean Sibelius. Hij maakte 
de uiteindelijke versie van dit symfonisch gedicht in 1900. Het was een 
patriottisch stuk, gericht tegen de intrekking van de Finse autonomie door 
Rusland. In 1900 werd het stuk gespeeld op de wereldtentoonstelling 
van 1900 in Parijs, waardoor de Finse zaak onder de aandacht van de 
buitenwereld kwam. 

Daarna hoort u Schindler’s List, een werk van John Williams dat vooral 
bekend is door het prachtige eerste deel. Wij spelen vandaag dit beroemde 
thema, maar ook de delen Jewish Town over de winter van 1941 in het 
ghetto van Krakau in Polen en Remembrances. Soliste Mirte de Kok 
vertolkt de ontroerende vioolpartij. 

Aansluitend spelen we het 1e deel van de 3e symfonie, de Eroïca, van 
Ludwig van Beethoven. Hij componeerde het fameuze stuk in 1804. In 
Eroica geeft Beethoven zijn gevoel van woede, angst en verdriet weer over 
de oorlog tussen Frankrijk en Oostenrijk. Beethoven schreef de symfonie 
ter ere van Napoleon Bonaparte en noemde het de ‘Bonapartesymfonie’. 
Toen Napoleon zichzelf in mei 1804 tot keizer van Frankrijk uitriep, kraste 
Beethoven de naam van Napoleon zo heftig van het titelblad dat daarin 
een gat achterbleef en hij veranderde de opdracht in ‘Sinfonia Eroïca’.

Tijdens de eerste uitvoering van de symfonie waren de gevestigde orde en 
het orkest geschokt. Men was niet gewend aan zulke heftige emoties in de 
muziek. Deze eerste uitvoering is prachtig vertolkt in de BBC film ‘Genius 
creation of Eroïca, June 9 1804 ’. 

Na de pauze beginnen we met een ander meesterwerk van Beethoven, 
het eerste deel uit de Vijfde Symfonie. Het zijn misschien wel de vier 
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beroemdste noten uit de klassieke muziek. Kort-kort-kort-lang. Beethoven 
beschreef dit als ‘het noodlot dat aan de deur klopt’. In morse is dit 
gebruikt voor de letter V van Victorie. En de V staat weer voor het cijfer 
5, het nummer van de symfonie. Strijdkrachten gebruikten het thema als 
herkenningssignaal. 

Bijzonder is dat Beethoven al aan de vijfde begonnen was terwijl hij 
de laatste hand legde aan de Eroïca. Met het ontstaan van deze twee 
symfonieën is de Romantiek een feit. De Eroïca gaat over ‘de abstracte 
held’, de Vijfde gaat over ‘de overwinning op het noodlot’. 

Vervolgens spelen we het gitaarconcert Concierto de Aranjuez van de 
Spaanse componist Joaquín Rodrigo. Toen Rodrigo in 1939 het stuk begon 
te schrijven, verbleef hij Parijs. In zijn beleving leek de rijke Spaanse cultuur 
te verdwijnen als gevolg van de burgeroorlog die in zijn vaderland woedde. 
Daarom probeerde hij elementen van die cultuur in zijn compositie vast 
te leggen. Zo verwijst hij in de titel naar het glorieuze verleden van het 
Spaanse koninkrijk: Aranjuez, 47 km ten zuiden van Madrid, was ooit de 
zomerresidentie van de Spaanse koningen. 

Als laatste spelen we A touch of jazz, een medley van bekende 
jazzthema’s, gearrangeerd door Jerry Brubaker. De belangrijkste bron voor 
de jazz ligt naar alle waarschijnlijkheid in Afrika. De Afrikanen die als slaven 
naar Amerika gebracht werden, brachten hun traditionele, sterk ritmische 
muziek mee. Doordat de Afrikaanse muziek en danstradities werden 
blootgesteld aan het publiek, vond er een wederzijdse beïnvloeding plaats 
met de Europese muziektraditie en ontstond de muzieksoort die bekend 
werd als jazz.
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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
Muziekschool Oost-Gelderland (MOG) vallende orkest.

Wij hopen dat u vanavond zult genieten van onze muziek. Onze volgende 
concerten zijn op vrijdag 20 en zondag 22 november 2015 in resp. 
Schouwburg Amphion in Doetinchem en Hanzehof in Zutphen.  
We spelen het Celloconcert in b kl. van Dvorak met solist Matthijs 
Broersma. Onze concertmeester Reinold Broersma treedt op als solist in 
de suite Scheherazade van Rimsky Korsakov. 
Meer informatie vindt u op onze website www.ogso.nl.

Is musiceren ook iets voor u? 
Er is nog plaats voor strijkers, een fagottist(e), trompettist(e) en een
trombonist(e). We nodigen u van harte uit op onze repetitieavonden,
donderdags van 19.30 tot 22.00 uur in de Bizetzaal van Muziekschool
Oost-Gelderland in Doetinchem.
Voor meer informatie kunt u e-mailen naar voorzitter@ogso.nl of bellen
naar onze voorzitter Bert Veld, telefoonnummer 06 537 56 687.
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Alexander Geluk studeerde orkestdirectie bij Taijiro Iimori 
en cello bij Robert Dispa op 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.

Op dit moment is hij vaste dirigent bij het Oost-Gelders 
Symfonie Orkest, Van Wassenaer Consort, Arnhems 
Oratoriumkoor en Symfonia Jong Twente waarmee hij in 2010 
de 1ste prijs met onderscheiding behaalde op het ‘Summa 
Cum Laude’-concours in Wenen. Verder is hij sinds 2007 
gastdirigent bij het Beethoven Academy Orchestra (Krakau). 
Een compositie van Alexander Geluk in het bijzonder, de 
‘Montferland Ballade’, werd zeer goed ontvangen door 
het publiek en de pers. Als dirigent realiseerde hij in 
samenwerking met het Beethoven Academy Orchestra en het 
Montferland Cultuurfonds o.a. de volgende cd’s: ‘Emotions’ 
met violiste Mirte de Kok en ‘Stradivari with Passion’ met 
violist Razvan Stoica. www.alexandergeluk.nl
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Piotr Tomaszewski (1974) is een Poolse klassiek gitarist. Hij heeft 
verschillende onderscheidingen gewonnen en treedt regelmatig op op 
festivals en evenementen in Europa. Zijn repertoire omvat gitaarconcerten 
en solostukken voor gitaar, zowel modern werk als klassieke werken uit 
vorige eeuwen. 

Jeugd en studie
Tomaszewski is geboren in Gostynin, Polen. Hij kreeg zijn eerste 
gitaarlessen op 10-jarige leeftijd. In 1990 ging hij studeren in Warschau 
onder docent Ryszard Bałauszko bij de Fryderyk Chopin Music Academy in 
Warschau. Na zijn afstuderen, vervolgde hij zijn studie bij het Conservatorio 
de Musica in Las Palmas, Spanje onder Carlos Oramas en de École Normale 
de Musique de Paris onder Alberto Ponce.

Concoursen
Als deelnemer aan verschillende concoursen is Tomaszewski succesvol. In 
1988 won hij de eerste prijs in de Guitar Competition in Warschau. Later 
dat jaar won hij de nationale competitie op de leeftijd van 14 jaar. Twee jaar 
later werd hij derde bij de 5th International Guitar Competition in Krakau. 
Hij was daar de jongste deelnemer en ook de enige Poolse gitarist. In 1995 
won hij een gitaar gebouwd door Manuel Contreras voor de eerste plaats 
in de International Guitar Competition, ook in Krakau. In de jaren daarna 
haalde hij nog hoge klasseringen in verschillende concoursen in Spanje. 
In 1998 was hij de enige Poolse deelnemer bij de Alexandre Tansman 
International Competition for Musical Personalities in Łódź en bereikte hij 
de vierde plaats. 

Optredens en opnames
Tomaszewski reist rond in Europa en de Verenigde Staten om op te treden. 
Hij geeft concerten in onder andere Italië, Oostenrijk, Polen, Duitsland 
en Spanje. Hij heeft een album opgenomen, getiteld Los Colores de la 
Guitarra. Hierop staan werken van bekende componisten zoals Roland 
Dyens, alexandre Tansman, en Joaquín Rodrigo. Momenteel treedt hij op in 
Florence in Italië. Hij trekt rond door de stad, maar is meestal te vinden bij 
de Uffizi Gallery in Piazza della Signoria. 
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De Nederlandse violiste Mirte de Kok maakt sinds september 2005 
deel uit van de vioolgroep van het Koninklijk Concertgebouworkest, 
te Amsterdam. Zij kreeg les van Coosje Wijzenbeek en studeerde 
daarna aan het Conservatorium in Utrecht bij Chris Duindam en aan 
het Conservatorium van Amsterdam bij Alexander Kerr (voormalig 
concertmeester van het Koninklijk Concertgebouw Orkest).

Prijzen
Mirte de Kok won in 1999 de Publieksprijs tijdens het Prinses Christina 
Concours en in 2004 de Eerste prijs van de Yamaha Music Foundation 
Europe. Ze was concertmeester bij onder meer Camerata Antonio Lucio, 
een plaats die zij in 2004 deelde met Emmy Verhey. Met het Amsterdam 
Symphony Orchestra toerde ze in 2005 met veel succes als tweede 
concertmeester door China. Naast deze betrekkingen speelde Mirte bij 
het Radio Kamer Orkest, Holland Symfonia en als concertmeester bij het 
Symfonieorkest van het Utrechts Conservatorium.

Opnames
Mirte heeft inmiddels haar eerste cd ‘Emotions by Mirte’ opgenomen met 
‘The Beethoven Academy Orchestra Krakow’ o.l.v. Alexander Geluk. 
Masterclasses volgde ze bij verschillende toonaangevende musici, zoals: 
Heinz Oberdorfer, Rian de Waal, Natalia Morosowa, Miroslaw Lawrynowicz, 
Vitaly Leykin, Bart Schneemann, Thomas Brandis, Jens Lohmann, Ullrich 
Vos, Theo Olof , Phillippe Graffin, Colin Carr en Hartmut Rohde, Henk 
Rubing en Liviu Prunaru.

Vrienden van OGSO

Het is mogelijk om vriend van het OGSO te worden!  
Dat kan vanaf €50 per jaar. U ontvangt dan twee vrijkaartjes voor een 
concert naar keuze en twee maal per jaar de speciale Vriendennieuwsbrief.
U kunt zich aanmelden via het e-mailadres  vrienden@ogso.nl. 

CD verkoop
In de pauze en na het concert kunt u verschillende cd’s kopen van het 
OGSO en de solisten van vandaag. Het eerste deel van Schindler’s List  
met soliste Mirte de Kok staat op de jubileum cd van het OGSO.
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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 steeds vaker 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
en het Van Wassenaer Consort. Ook het Twents Kamerorkest o.l.v.
Jeppe Moulijn werd uitgenodigd en 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 op. Een jaar eerder
werd het Requiem van Mozart ten gehore gebracht.

Meer informatie over onze concerten vindt u op de website 
www.montferlandcultuurfonds.nl.
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