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Terugblik op 2011
Door Rianne Vermeulen, secretaris
Het jaar 2011 was voor Philharmonie Gelre een succesvol muzikaal jaar, met veel mooie optredens
verspreid over het hele jaar.
Het eerste concert vond plaats op Koninginnedag. Het weer was, in tegenstelling tot het jaar daarvoor,
goed , wat mede zorgde voor veel publiek. Helaas hadden we tijdens een deel van ons concert last van
een soundcheck op een ander podium. Mede hierdoor is besloten om in 2012 op een andere locatie het
concert te laten plaatsvinden. Daarna volgde op 4 mei het Herdenkingsconcert in de Eusebiuskerk, in
samenwerking met Christelijk gemengd koor Arnhem-Zuid.
In het voorjaar van 2011 vonden ook het concert in Waalstaete en
in het Nederlands Openluchtmuseum plaats. Het concert in
Waalstaete, gegeven in het kader van het Akzo Community
Program, bleek een geschikte gelegenheid te zijn om in een
ontspannen setting het nieuwe repertoire voor het eerst ten
gehore te brengen. In het Nederlands Openluchtmuseum zorgde
het mooie weer voor veel publiek. Het concert werd in twee
korte sessies uitgevoerd. Door de ontspannen sfeer, het mooie
weer en het vele publiek werd dit optreden als positief ervaren,
en lijkt dit voor herhaling vatbaar te zijn.
Na de zomerstop werd begin september op de UITBoulevard in Arnhem gespeeld. Hier kwam onverwacht
veel publiek op af. Dirigent Dick Bolt leidde het concert omdat Joop elders verplichtingen had. Het
repertoire was een samenstelling van diverse composities die al eerder in het jaar uitgevoerd waren, en
fungeerde daarom minder als voorproef voor de najaarsconcerten dan in 2010.
Hoogtepunt waren de HRFSTWND najaarsconcerten, in samenwerking met Toonkunst Zutphen. Hier werd
de Carmina Burana ten gehore gebracht. Beide concerten waren al ruim van tevoren uitverkocht! De
samenwerking met Toonkunst Zutphen was prettig. In aanloop naar deze concerten vond een intensieve
periode plaats, zowel voor de leden als voor het
bestuur. Het repetitieweekend werd dit jaar weer in
Kranenburg (Duitsland) gehouden en was evenals
voorgaande jaren wederom uitstekend georganiseerd.
Korte tijd daarna vond in november in Elten het try-out
concert plaats in samenwerking met Symfonisch
Blaasorkest Nijmegen. De leden hebben zich ieder hard
ingezet om de concerten tot een succes te maken. Met
veel enthousiasme en goede recensies werd de Carmina
ontvangen, en ook The Sword and the Crown werd
positief ontvangen. Primeur was de live streaming van
het concert in Musis Sacrum, via de website van HRFSTWND.
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Tot slot werd het muzikale jaar afgesloten met twee kerstensembles; dit waren er aanzienlijk minder
dan in 2010. Omdat de concertorganisatie van de HRFSTWND-concerten veel tijd en energie kostte, heeft
de prioriteit niet bij de organisatie van de kerstensembles gelegen. Ondanks dat waren de beide
optredens van de kerstensembles toch weer een mooie gelegenheid om ons te presenteren en uiteraard
ook een mooie extra bron van inkomsten voor het orkest.
Foto: Ronald Visschers

Concertagenda 2012
De actuele concertagenda kunt u altijd vinden op www.philharmoniegelre.nl.
30 april 2012

14.00
uur

Oranjeconcert

Sonsbeekpark,
Arnhem

I.s.m. Arnhemse Federatie
van Muziekverenigingen

4 mei 2012

20.00
uur

Herdenkingsconcert

Eusebiuskerk,
Arnhem

I.s.m. Liemers Mannenkoor

28 mei 2012

20.00
uur

Scratch-concert
"Carmina Burana"

Concertgebouw
Amsterdam

Zie www.singalongevents.nl

10 juni 2012

16.00
uur

Parkconcert

Sonsbeekpark,
Arnhem

I.s.m. Arnhemse Federatie
van Muziekverenigingen

14 juni 2012

16.00
uur

Concert

Floriade, Venlo

9 september 2012

12.00
uur

Concert tijdens Open
Monumentendag

Huis Zypendaal,
Arnhem

10 november 2012

20.00
uur

Try-out concert

Locatie nog
onbekend

Concertconcours

Muziekcentrum,
Enschede

HRFSTWND-concert

De Vereeniging,
Nijmegen

24 november 2012
9 december 2012

14.30
uur

I.s.m. Kunstfactor

I.s.m. Harmonie Koningin
Wilhelmina Wamel

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Muzikale zaken
Concertorganisatie
Vicevoorzitter
2e Secretaris

Suzan Verberne
T: 06 50 917 619 E: voorzitter@philharmoniegelre.nl
Rianne Vermeulen
T: 06 24 24 25 64 E: secretaris@philharmoniegelre.nl
Martine Rittersma
E: penningmeester@philharmoniegelre.nl
Peter Jos de Jong
E: peterjos@philharmoniegelre.nl
Lisette Kamps
E: lisette@philharmoniegelre.nl
Wilko Apperloo
E: wilko@philharmoniegelre.nl
Simen Brunia
E: simen@philharmoniegelre.nl

Stichting Symfonische Blaasmuziek Philharmonie Gelre – www.philharmoniegelre.nl
KvK voor Centraal Gelderland 09119236

