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Philharmonie Gelre is ‘Verstrikt in Liefde’
Wij willen u van harte uitnodigen voor ons HRFSTWNDconcert op zondag 21 november 2010 in de grote zaal van
Musis Sacrum. Het thema van het concert is ‘Verstrikt in
liefde’.
Informatie
•
•
•
•

Philharmonie Gelre - Zondag 21 november 2010
14.30 uur - Musis Sacrum, grote zaal
Kaarten: €12,50/€15,- (voorverkoop/deur)
Voorverkoop via www.philharmoniegelre.nl

Programma
Op 21 november kunt u luisteren naar enkele delen uit
Romeo en Julia van Prokofiev, Symphonic Dances from West
Side Story van Bernstein en de ouverture uit La Forza del
Destino van Verdi. Prokofiev schreef het ballet Romeo and
Juliet in 1935 naar het gelijknamige toneelstuk van
Shakespeare. Later verwerkte hij de muziek uit het ballet in
drie orkestsuites. De Amerikaanse musical West Side Story is
ook gebaseerd op Romeo en Julia van Shakespeare, maar
speelt in het New York van de jaren 50. Bernstein
orkestreerde de muziek van de musical, en schreef later een suite op basis van deze muziek: Symphonic
Dances from West Side Story.
Na de pauze zal Philharmonie Gelre liefdesduetten uit musicals en opera's begeleiden. Daarvoor zijn
Stefanie Janssen (sopraan) en Rob Hazenberg (bas-bariton) aangetrokken. Stefanie Janssen is derdejaars
student klassiek zang aan het conservatorium ArtEZ in Arnhem. Ze volgt haar zanglessen bij Elena Vink.
Naast haar studie geeft Stefanie zangles op muziekschool De Lindenberg in Nijmegen. Rob Hazenberg uit
Malden is bekend geworden door zijn deelname aan Una Voce Particolare. Hij geeft solorecitals en
gastoptredens bij koren en orkesten, soleert in Bachcantates en oratoria. Zijn repertoire bestrijkt opera,
oratorium, lied, musical, film- en popmuziek. Stefanie en Rob zullen onder andere samen optreden in
Bess you is my woman now uit de Musical Porgy and Bess van Gershwin.
Deze combinatie van muziek leidt tot een bijzonder en veelzijdig programma dat zeker het beluisteren
waard is voor alle liefhebbers van moderne en klassieke symfonische muziek!
Bij dit Gelres Oor vindt u een gratis kaartje voor ‘Verstrikt in Liefde’ op 21 november. We hopen u
te mogen begroeten bij dit concert!
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Philharmonie Gelre kijkt terug
concertreis naar Noord-Italië

op

geslaagde

Persbericht, 19 mei 2010
Het bestuur en de leden van Philharmonie Gelre kijken
terug op een heel geslaagde concertreis naar Lombardije
in Noord-Italië. Het orkest heeft een jarenlange traditie
van concertreizen: in de jaren 90 werden reizen gemaakt
naar Gera (Oost-Duitsland) en Praag; in 2004 ging het
orkest vijf dagen naar Catalonië en in 2008 naar de
Moezelstreek. Het was tijdens deze laatste concertreis
dat het idee voor een reis naar Italië met Hemelvaart
2010 vorm begon te krijgen.
Dirigent Joop Boerstoel had eind jaren 90 als gastdirigent
in de regio Como gewerkt en sprak zijn contacten aan
voor een bezoek aan deze streek. Voor de organisatie
van concertreizen heeft Philharmonie Gelre een vijfkoppige reiscommissie die zelfstandig van het bestuur
opereert. Deze commissie heeft de reis naar Italië uitstekend voorbereid. In samenwerking met de
federatie van muziekverenigingen in de regio Como (FeBaCo) werden drie concerten georganiseerd: in
Menaggio, Rebbio en Como.
Het concert in Menaggio op donderdagavond moest door de extreme regenval binnen plaatsvinden, maar
dit weerhield de lokale muziekliefhebbers er niet van om te komen luisteren en een staande ovatie te
geven na de laatste klanken van Puccini’s Nessun Dorma. Ook in Rebbio, waar het 70-koppige orkest zich
op een klein podium moest manoeuvreren, reageerde het publiek enthousiast. Het muzikale hoogtepunt
van de reis was het concert op het Piazza Cavour, zaterdagmiddag in een zonnig Como. Enkele honderden
mensen beluisterden hier het afwisselende programma met muziek van o.a. Ennio Morricone, John
Williams, Chuck Mangione en Billy Joel.
Net zoals de eerdere concertreizen was de reis naar Italië niet alleen muzikaal interessant voor
Philharmonie Gelre maar ook erg goed voor de sociale contacten binnen het orkest: rondwandelend door
Milaan, midden op het Comomeer en 's avonds aan de bar werden nieuwe vriendschappen gevormd en
bestaande vriendschappen versterkt.
Ondertussen denken het bestuur en de reiscommissie al aan de volgende concertreis in 2012.

Concertagenda 2010
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.

Bestuur
Voorzitter en PR-zaken
Secretaris
Penningmeester
Muzikale zaken
Concertorganisatie

Suzan Verberne
T: 06 50 917 619 E: voorzitter@philharmoniegelre.nl
Wilko Apperloo
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Julian Tramper
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Esther Sonderen-Simmelink
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Lisette Kamps
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