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Terugblik op de eerste helft van 2008
Door Suzan Verberne
De zeer geslaagde concertreis naar de Rijn-Moezelstreek ligt alweer enkele maanden achter ons. Ik heb
er erg van genoten en met mij alle deelnemers! Bijna alle orkestleden zijn meegegaan op reis en dat is
heel mooi want zo’n meerdaags uitstapje heeft toch ook een belangrijke sociale functie. Inmiddels
zoemen al allerlei ideeën over een mogelijke trip naar Italië over twee jaar… we zullen zien!
Het muzikale programma van de maand juni is wat voller geworden dan we afgelopen winter hadden
voorzien. Op 8 juni hebben vijftien van onze muzikanten mee gelopen in de Sonsbeekprocessie, waar
grote beelden door in totaal 1000 mensen naar de beeldententoonstelling ‘Grandeur’ in het Sonsbeekpark
zijn gedragen. Op 28 juni hebben we een concert gegeven in het kader van het Leroy Anderson
Centennial Festival in de stadhuishal. Dat was een leuk evenement waar we ons goed gepresenteerd
hebben. Ons jaarlijkse openluchtconcert op het Hooilandplein in Wageningen was (dit jaar op 13
september) weer een groot succes. We hebben het tweeduizendkoppig publiek vermaakt met bekende en
populaire muziek, waaronder zelfs een swingende medley van kinderliedjes!
Inmiddels zijn we druk bezig met ons najaarprogramma. Op 8 november nemen we deel aan het
concertconcours in Zaandam. We spelen dan in de eerste divisie de Candide Suite van Bernstein en
Yiddish Dances van Gorb. Op zondag 7 december vindt ons jaarlijkse najaarsconcert in Musis Sacrum
plaats. Dit jaar is dat extra bijzonder omdat het is opgenomen in de HRFSTWND-concertserie. Hieronder
kunt u meer lezen over HRFSTWND en ons concert.
Namens het bestuur,
Suzan Verberne

Wereldpremière van de Arnhem
tijdens de HRFSTWND-concertserie
Ingekort persbericht, september 2008
In het najaar waait er een frisse wind door concertzalen in Gelderland.
Samen met opmerkelijke solisten presenteren harmonieën en fanfares een
spetterend, herfstig programma met blaasinstrumenten in de hoofdrol.
KCG (Kunst en Cultuur Gelderland) en MUI (Muziekuitleen- en
Informatiecentrum) nemen dit initiatief (zie www.hrfstwnd.nl) om
muziekliefhebbers de veelzijdigheid van blaasmuziek te laten ontdekken.
Het programma omvat vijf concerten van harmonieën en fanfares die tot
de beste gezelschappen van Nederland worden gerekend.
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Suite

In het kader van HRFSTWND presenteert Philharmonie Gelre o.l.v. Joop Boerstoel o.a. de wereldpremière
van de vijfdelige Arnhem Suite, geschreven door de Arnhemse componist Kees Schoonenbeek. In de suite
wordt een aantal bepalende aspecten van de stad bezongen, zoals de Eusebiuskerk, het Sonsbeekpark en
operatie Market Garden. Dit is een bijzondere muzikale gebeurtenis rond de 775e verjaardag van de stad
Arnhem. Philharmonie Gelre speelt daarnaast de Candide Suite van Leonard Bernstein.
Gastorkest St. Cecilia brengt o.l.v. Dick Bolt een programma geheel in het teken van Engelse
componisten. Naast muziek van Gustav Holst is er aandacht voor hedendaagse componisten als Peter
Graham en Edward Gregson.
Het fanfareorkest van St. Cecilia uit Millingen aan de Rijn telt circa 60 muzikanten. Onder leiding van
dirigent Dick Bolt worden vele soorten muziek ten gehore gebracht die variëren van symfonische muziek
tot hedendaagse blaasmuziek. Het orkest onderscheidt zich met bijzondere projecten voor een groot
publiek en neemt bovendien regelmatig deel aan concertwedstrijden.
Waar: Musis Sacrum, Arnhem
Wanneer: Zondag 7 december 2008, 14.30 uur (zaal open 14.00 uur)
Kaarten kosten € 12,- aan de deur en €10,- in de voorverkoop. De voorverkoop vindt plaats via
www.philharmoniegelre.nl
Als Gelre-Vriend zult u in oktober een uitnodiging met vrijkaartje voor ons HRFSTWND-concert
ontvangen; noteert u de datum alvast!

Concertagenda najaar 2008
Zondag 19 oktober 2008

Zondag 2 november 2008
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Zondag 7 december 2008
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Koop nu uw kaarten via
www.philharmoniegelre.nl
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