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Shéhérazade hoogtepunt van 2009
Uit het jaarverslag 2009. Door Wilko Apperloo, secretaris
Het jaar 2009 was voor Philharmonie Gelre een muzikaal succesvol jaar, met veel mooie optredens.
Hoogtepunt was de uitvoering van Shéhérazade van Rimski-Korsakov tijdens het HRFSTWND
najaarsconcert.
Muzikaal begon het jaar met een optreden in Waalstaete op 26 maart. Vanwege het 10-jarige jubileum
van verzorgingshuis Waalstaete is ons orkest op verzoek van ons erelid Theo de Bruijn, zelf woonachtig in
Waalstaete, gevraagd om voor deze feestelijke gelegenheid een optreden te verzorgen. Kort daarop
volgde het traditionele openluchtconcert op Koninginnedag. Het was mooi droog en zonnig weer,
waardoor het weer een feestelijk optreden werd. We konden niet vermoeden dat deze feestelijke dag
zou worden overschaduwd door de aanslag tijdens het bezoek van de koningin aan Apeldoorn.
Enkele dagen na het Koninginnedagconcert stond het Herdenkingsconcert in de Eusebiuskerk op 4 mei
alweer op het programma. Dit jaar verzorgden we dit concert samen met het koor De Vrije Stem. Zoals
elk jaar was dit concert weer een hoogtepunt. Bijzonder was dit jaar dat we het deel ‘Market Garden’ uit
de concertsuite Arnhem! van Kees Schoonenbeek hebben gespeeld.
Een maand na het optreden in de Eusebiuskerk speelden we op 7 juni op uitnodiging van de Harmonie
Kongingin Wilhelmina in Wamel in de nieuwe multifunctionele zaal van Het Kultuurhus D'n Dulper in
Boven-Leeuwen. En alsof het nog niet genoeg was hebben we ter afsluiting van het muzikale seizoen voor
de zomervakantie op zondagmiddag 5 juli ook nog een gezellig openluchtconcert gegeven in de
Forstgarten in Kleve.
Na de zomervakantie volgde al weer snel het eerste optreden: het openluchtconcert op het Hooilandplein
in Wageningen op 12 september, onder leiding van gastdirigent Dick Bolt. Ondanks de slechte
voorspellingen bleef het ook dit jaar weer droog. Helaas was er hierdoor wel iets minder publiek dan de
voorgaande jaren, maar de sfeer was weer erg goed.
Na het Hooilandpleinconcert werd er toegewerkt naar de muzikale climax van het jaar 2009: het
HRFSTWND-concert op 29 november in Musis Sacrum in Arnhem. Dit jaar werd de lat weer hoog gelegd,
door het prachtige maar voor het orkest ook zeer lastige Shéhérazade van Rimski-Korsakov op het
programma te zetten. Ondanks de relatief korte voorbereidingstijd, lukte het onder de bezielende leiding
van Joop en door de grote inzet van de diverse orkestleden toch om weer een muzikale prestatie van
formaat te leveren. Het laatste ijkpunt acht dagen voor het concert in het Musis was de try-out in De Klif
in Oosterhout. Tijdens een dubbelconcert met het studentenorkest QHarmony uit Nijmegen, werden alle
delen van Shéhérazade uitgevoerd.
Een ander muzikaal hoogtepunt dat op het Musisconcert werd geprogrammeerd en ook niet vergeten mag
worden is het Clarinet Concerto van de componist Martin Ellerby. Voor het Musisconcert hebben we
Céleste Zewald bereid gevonden om als soliste acte de présence te geven. Deze succesvolle klarinettiste
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is in het verleden lid geweest van ons orkest, en daarom was het bijzonder speciaal dat zij met ons dit
concert wilde vertolken.
Het HRFSTWND-concert was een groot succes. Door het bijzonder interessante muzikale programma was
er veel publiek naar Musis Sacrum gekomen. De mooie uitvoering door Céleste Zewald werd met een
groot applaus beloond. Na de pauze volgde de volledige uitvoering van alle delen van Shéhérezade van
Rimski-Korsakov. Er werd een bijzondere prestatie neergezet door het orkest, en na het wegsterven van
de laatste noten uit deel vier volgde er een langdurig ovationeel applaus van het zeer enthousiaste
publiek als beloning.
Hiermee werd dit muzikale zeer actieve en succesvolle jaar bijna afgesloten, maar ook in 2009 mogen de
muzikanten die hebben meegedaan aan diverse kerstensembles in en rond Arnhem in de aanloop naar de
kerstdagen niet onvermeld blijven. Buiten de activiteiten van het orkest zijn ook diverse orkestleden
steeds meer terug te vinden bij workshops, gelegenheidsorkesten en andere muzikale activiteiten, zoals
de HRFSTWND-workshops en het Italiaanse promsconcert van het gelegenheidsorkest “Bronckhorst Wind
Symphony” in Vorden.

Concertagenda 2010
30 april 2010

12.15 uur

Koninginnedagconcert

Markt, Arnhem

4 mei 2010

20.15 uur

Herdenkingsconcert
(65 jaar herdenking)

Eusebiuskerk, Arnhem

Concertreis

Noord-Italië

Hooilandpleinconcert

Hooilandplein, Wageningen

24 oktober 2010

Concert

Jeugdherberg Kranenburg

6 november 2010

Try-outconcert

Millingen aan de Rijn

HRFSTWND-concert
"Romeo en Julia"

Musis Sacrum, Arnhem

12-16 mei 2010
11 september 2010

21 november 2010

20.00 uur

14.30 uur

De actuele concertagenda kunt u altijd vinden op www.philharmoniegelre.nl. Meer informatie over ons
najaarsprogramma kunt u lezen in het Gelres Oor van september 2010.
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