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Terugblik op 2012
2012 was een mooi jaar voor Philharmonie Gelre: er zijn veel concerten gegeven, waarvan enkele op
bijzondere locaties, en het weer heeft ons tijdens de buitenconcerten niet één keer in de steek gelaten.
Het eerste concert in 2012 was het Koninginnedagconcert. Dit jaar was dat voor het eerst in Park
Sonsbeek, voor de Witte Villa. De wijziging van locatie beviel goed. Er waren veel minder
omgevingsgeluiden dan in het stadscentrum, en er was veel publiek. Het was bovendien een zonnige dag.
Er is besloten voortaan de Koninginnedagconcerten in Park Sonsbeek te blijven geven. Vier dagen later
vond het Herdenkingsconcert in de Eusebiuskerk plaats, in samenwerking met het Liemers Mannenkoor.
Ook dit was een drukbezocht concert.
Eind mei vond een uniek hoogtepunt plaats: Philharmonie Gelre speelde in het Concertgebouw in
Amsterdam in samenwerking met Sing Along Events. Na de twee uitvoeringen van de Carmina Burana
afgelopen jaar in Zutphen en Arnhem kregen we de mooie kans om de Carmina Burana nog een keer uit
te voeren, nu met een koor van ruim 500 personen na afloop van een scratch-dag. Op het programma
stonden ook diverse werken uit opera’s van Verdi. De grote zaal van het Concertgebouw zat tijdens het
concert bijna vol, wat voor ons een bijzondere ervaring was.
In juni vonden er kort op elkaar twee concerten plaats.
Het eerste concert was in de Steile Tuin in Park
Sonsbeek in het kader van de Muziekdag van de
Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen. We
speelden voor het eerst in de Steile Tuin, en deze
locatie beviel goed. Het weer was goed en er was aardig
wat publiek. Het was een ontspannen concert. Hetzelfde
repertoire speelden we op de Floriade in Venlo; een druk
bezocht evenement, wat ook tot uiting kwam in het
aantal luisteraars. Dit was tevens de muzikale afsluiting
van het seizoen voor de zomervakantie van het orkest
begon.
Begin september hebben we een concert gegeven ter gelegenheid van de Open Monumentendag,
wederom in de Steile Tuin van het Sonsbeekpark in Arnhem. We speelden een speciaal door Jacob de
Haan gearrangeerde medley “Groen van toen” samen met het kinderkoor Elderveld en zanger Timmy van
Lingen. Het was wederom mooi weer en er was veel publiek.
Hierna brak een periode van hard studeren aan, het concours was in aantocht. Tijdens het concours
hebben we twee uitdagende stukken kunnen laten horen; Divertimento (Olliver Waespi) en Saga Candida
(Bert Appermont). Helaas viel het behaalde aantal punten (bijna 81) een beetje tegen in vergelijking met
andere jaren. De juryrapporten brachten enigszins verheldering, maar leverden ook wel wat discussie op.
Dat mocht echter de stemming niet drukken, want twee weken later kregen we de kans om nogmaals de
concourswerken te laten horen. We gaven een dubbelconcert in de HRFSTWND-concertserie in
Concertgebouw de Vereeniging in Nijmegen in samenwerking met Harmonie Koningin Wilhelmina Wamel.
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Dit was een heel mooi concert. Het Gelre-koperensemble heeft het jaar afgesloten met een optreden op
de Kerstmarkt in Vaassen.
Al met al is het een druk en bewogen jaar geweest, en hebben alle muzikanten zich flink ingezet om het
drukke programma te kunnen uitvoeren. We kunnen positief terugkijken op het afgelopen jaar

Concertagenda 2013
De actuele concertagenda kunt u altijd vinden op www.philharmoniegelre.nl.
30 april 2013

16.00

Oranjeconcert

Steile Tuin, Sonsbeekpark, Arnhem

4 mei 2013

20.00

Herdenkingscon
cert

Eusebiuskerk, Arnhem

Concertreis

Berlijn

Kasteelconcert

Kasteel Doornenburg

Try-out concert

De Klif, Oosterhout (Nijmegen)

HRFSTWNDconcert

Musis Sacrum, Arnhem

8-12 mei 2013
15 juni 2013

20.00

17 november 2013

24 november 2013

29 maart 2014

14.30

Requiem van
Hidas
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