Heroïsche Klanken
Welkom bij het voorjaarsconcert van het Oost- Gelders Symfonieorkest: Heroïsche Klanken. Heldhaftigheid en Romantiek is de leidraad van dit concert. Het orkest begint met de
Montferlandballade. Hierin beschrijft Alexander Geluk het ontstaan van het Montferland,
de latere industrialisatie en de verstilde kracht van de natuur. Het 1e hoornconcert van
Richard Strauss is een luchtig hoornconcert dat hij schreef als 18-jarige en opdroeg aan zijn
vader. In het tweede deel maakt u een muzikale wandeling met de Schilderijententoonstelling van de Russische componist Modest Moessorgsky. Ik wens u een mooi concert.

Montferlandballade - Alexander Geluk

Bert Veld, Voorzitter OGSO

Alexander Geluk schreef de Montferlandballade in 2004. Hij heeft zich laten inspireren door de oerkracht van de enorme
gletsjer die het landschap gevormd heeft,
maar ook door de macht en de welvaart
die het de mensen heeft gegeven vanwege
de ijzerwinning. Duidelijk is ook de verstilde pracht van de natuur te horen.
Doordat het gebied vroeger rijk was aan ijzer werd het daarmee economisch belangrijk. De
ijzerwinning, de onvermijdelijke houtkap en de dagmijnbouw hebben destijds hun sporen
nagelaten: het landschap was zwaar aangetast en uitgeput. Al was het kantje boord, het
huidige landschap heeft overwonnen. Mede door de grote inspanningen van de bevolking
en door herbeplanting staat het er weer in volle glorie bij.
De Montferlandballade is een persoonlijke impressie van de veelomvattende indruk die
het gebied op Alexander Geluk gemaakt heeft: Het ontwaken van de natuur aan het begin
van het stuk is duidelijk herkenbaar, gevolgd door zonsopgang en de machtige indruk die
het volledige zicht op de nog duistere contouren van de berg maakt. Aaneensluitend een
contrast: een meer duistere sombere gewaarwording; de wetenschap van de aantasting
van het oorspronkelijke landschap. Verstilde momenten beschrijven de schoonheid van
het huidige landschap en nodigen uit tot overpeinzing. Conflictsferen met dreigende
ontregelende kanten in contrast met harmonieuze momenten als muzikale metafoor
voor natuur die geweld is aangedaan, leiden uiteindelijk tot een glorieuze finale met
jachtgeluiden die de overwinning van de natuur in dit gebied symboliseert. Het muzikale
materiaal bestaat in basis slechts uit twee verwante motieven die uitgroeien tot thema’s,
structuren en de uiteindelijke vorm. In de orkestratie wordt veelvuldig gebruik gemaakt
van koperblazers die vaak de macht van het metaal symboliseren.
Het stuk beleefde zijn première in 2004 in de Oswalduskerk in Zeddam. Daar werd het
door het OGSO gespeeld. Later werd er een opname van gemaakt door het professionele
Beethoven Academy Orchestra uit Krakau (Polen) die uitgebracht is op de CD ter ere van
het 100-jarig bestaan van het OGSO in 2008.

1e Hoornconcert Op. 11 - Richard Georg Strauss (1864 -1949)
Richard Strauss was een Duitse componist en
dirigent. Hij is niet verwant met Johann Strauss
uit Wenen. Hij was de zoon van de hoornvirtuoos Franz Joseph Strauss. Richard ontpopte zich
al vroeg als een muzikaal talent en hij kreeg
naast muziektheorie ook viool- en pianoles. Zijn
eerste composities waren vooral symfonische
gedichten. Sommige waren op bestaande gedichten of andere literaire werken gebaseerd.
Strauss schreef zijn eerste hoornconcert voor zijn vader, Franz Strauss, die toen een
beroemd hoornist was in München. Dit meesterwerk (Es majeur, op. 11) is nog steeds
een standaardwerk dat op vrijwel alle proefspelen voor hoge hoorn wordt gevraagd. Dit
Hoornconcert bestaat uit drie delen: Allegro, Andante, en Rondo: Allegro.
Strauss geldt met zijn orkestwerken als muzikale erfgenaam van Hector Berlioz en Franz Liszt
en met zijn opera’s als erfgenaam van Richard Wagner. Door de wijze van instrumentatie
en de polyfonie wordt zijn werk beschouwd als een hoogtepunt in de muziek van de late
romantiek.

PAUZE
Soliste - Corina Liefers
Corina is geboren in Leeuwarden en vanaf haar negende
wist ze al dat haar passie bij de hoorn lag. Direct na
haar middelbare school gaat ze bij Frank Brouns en Hans
Dullaert aan het Noord-Nederlands Conservatorium in
Groningen studeren. De tweede fase van haar studie met
de studierichtingen kamermuziek en orkestspel volgt ze bij
Hans Dullaert aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag. Ook nam zij lessen natuurhoorn bij Herman Jeurissen
en volgde ze masterclasses bij o.a. Ab Koster en Paul van
Zelm.
Na haar afstuderen in 2002 vertrekt Corina naar Oslo om daar een masterprogramma
te volgen aan de Norges Musikkhøgskole bij Frøydis Ree Wekre en voor natuurhoorn bij
Steinar Granmo Nilsen.
In Nederland speelt Corina van 1997 tot 2001 in het Nationaal Jeugd Orkest. Daarna trekt
ze Europa in om als solohoorniste te gaan spelen bij het European Union Youth Orchestra
met dirigenten als Bernard Haitink en Vladimir Ashkenazy. Sinds 2004 is Liefers als eerste
hoorniste verbonden aan het Orkest van het Oosten. Ook hier trad zij op als soliste. Daarnaast geeft zij regelmatig kamermuziekconcerten met o.a. het Valerius Ensemble. Als docente is Corina verbonden aan het ArtEZ Conservatorium.

Schilderijen van een tentoonstelling - Modest Moessorgsky (1839-1881)
Schilderijen van een tentoonstelling, meestal kortweg de Schilderijententoonstelling
genoemd is een suite van de Russische componist Modest Moessorgsky (1839-1881).
De pianocyclus Schilderijententoonstelling behandelt
een muzikale impressie van tien schilderijen gemaakt
door de Russische kunstenaar Viktor Hartman (1834–
1873), die architect, ontwerper, volksschilder en
beeldend kunstenaar was in Sint Petersburg. Hartmans
veelzijdige oeuvre omvat naast balletontwerpen
ook stedenbouwkundige objecten waaronder de
gigantische poort voor de stad Kiev.
Modest Moessorgsky bezocht in 1874 een herdenkingstentoonstelling over Hartman die
dat jaar was overleden. Moessorgsky kwam op het idee de indrukken van de tentoonstelling
in muziek om te zetten. Het werd een rijk gevarieerd werk en een van de meest
spraakmakende pianocomposities van de negentiende eeuw. Mede door de fantastische
bewerking voor symfonieorkest (1922) door de Fransman Maurice Ravel (1875 – 1937)
werd de Schilderijententoonstelling een grote klassieke hit. De Schilderijententoonstelling
-bestaande uit 15 delen- begint met een wandeling, de Promenade genoemd. Tussen de
meeste schilderijen, keert het thema van de Promenade terug.

Het Oost-Gelders Symfonie Orkest (OGSO)

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.

Orkestbezetting
Reinold Broersma (concertmeester), Eloy van de Lisdonk, Ankie Nijhuis,
Fons van Pul, Allette Schellevis, Marianne Snelders, Bert Veld, Karin Wiggers,
Katalin Szabo, Anne Nijhuis, Eline Martinius, Mario van Groningen
Viool 2
Marijke Waanders (aanvoerder), Marja Aarts, Boudewijn Alsche, Geertje
Bosman, Eástre Buurman, Gerrie ten Hoopen, Kees Kleistra, Nannie Reckwitz
Jeannette Stekelenburg, Stansje Westerman, Sandra de Wit, Nienke
Dijkerman, Maartje Meijer
Altviool
Lisette Blees (aanvoerder), Jacob Bijkerk, Mieke van den Broek, Wim van
den Camp, Rini van Dijkhuizen, Marianne de Haan, Mariette Memelink, Nio
Linnemann
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
Bas-Klarinet Jos Peulers
Fagot
Marcel Turksma, Patricia van Eijndthoven
Contrafagot Serve van Rijt
Trompet
Ulrich Kirchhofer, Koen Koster, Jan Bakker
Fluit
Brigit Span, Frederieke Markerink
Piccolo
Pauline Lotichius
Hobo
Krista Jansen, Judith Graef, Arie Plant, Jan van Stek
Hoorn
Irene de Graauw, Marina Kirchhofer, Manon Tuenter, Linda Pasman, Rob van
Dijk, Henry Stoffele
Harp
Delphine van der Burgh
Trombone Hubert ten Broeke, Leon Hulshof, Arjen Dotinga
Tuba
Hennie Pillen
Eufonium
Wim de Wit
Slagwerk
Jesse Evers, Elger Klein Bleumink, Sem Fukkink, Jeroen Voskamp
Paukenist
Willem Kossink, Jorine Bruggink
Viool 1

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.

Dirigent - Alexander Geluk
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 diploma koordirectie. 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

Sponsoren

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 Najaar 2017
In de herfst spelen we op 18 november in de Pancratiuskerk in ‘s Heerenberg
en op 19 november in de Hanzehof in Zutphen een programma vol prachtige
operamomenten met composities van onder andere Puccini, Verdi, en Mozart.
Topsolisten sopraan Gabrielle Mouhlen en tenor Rafał Bartminksi zullen u
meevoeren naar prachtige aria’s en duetten die worden afgewisseld door
aansprekende ouvertures en intermezzi voor orkest. Rafał Bartminski treedt
internationaal op en heeft o.a. in het Bolsjojtheater in Moskou gezongen.
Gabrielle Mouhlen vertolkte in Italië, Spanje en Duitsland grote rollen als Tosca,
Norma en Turandot.
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)

