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Mooi voorjaarsprogramma
30 april was een zonnige kroningsdag. Wij gaven ’s middags een mooi en drukbezocht concert in Park Sonsbeek.
Tijdens ons herdenkingsconcert op 4 mei werkten we samen met het Liemers Mannenkoor. Het was het laatste
jaar dat burgemeester Krikke ons concert bijwoonde. We hebben inmiddels al kennisgemaakt met haar opvolger
Herman Kaiser, een muziekliefhebber die is opgegroeid met de Limburgse blaasmuziek. Onze concertreis naar
Berlijn van 8 t/m 12 mei was een groot succes, getuige het onderstaande persbericht. We sloten het muzikale
seizoen af met een kasteelconcert in Doornenburg op 15 juni.

Philharmonie Gelre in de prijzen op internationaal muziekfestival in Berlijn
Persbericht, 14 mei 2013
Symfonisch blaasorkest Philharmonie Gelre uit Arnhem is tijdens het afgelopen Hemelvaartsweekend is op
tournee geweest naar Berlijn. Tijdens deze reis heeft het orkest deelgenomen aan het International Wind
Orchestra Festival dat werd gehouden in de Hogeschool voor de Kunsten. Naast het Arnhemse orkest deden zes
andere orkesten mee uit onder andere Zweden, Oostenrijk en Zwitserland. De orkesten werden door een vakjury
beoordeeld. Deze jury heeft Philharmonie Gelre 92,75 van de 100 punten toegekend, wat een tweede plek heeft
opgeleverd. Op het programma stond onder andere Konzert nr. 3 van Hertel, een solowerk voor trompet en
orkest. Trompettist Frank Snijkers heeft met zijn uitvoering van dit werk de prijs voor beste solist in de wacht
gesleept. Behalve het concert tijdens het festival heeft Philharmonie Gelre succesvolle optredens in een
stadspark en de dierentuin gegeven, waarbij honderden toeschouwers enthousiast meeklapten met Berliner

Luft.

Concertagenda
De actuele concertagenda kunt u altijd vinden op www.philharmoniegelre.nl.
17 november 2013
24 november 2013
29 maart 2014

15.00

Try-out concert

Rosmalen

I.s.m. TOG Berlicum

HRFSTWND-concert

Musis Sacrum, Arnhem

m.m.v. Vera Westera

Requiem van Hidas

Ontmoetingskerk, Dieren

I.s.m. COV Dieren
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HRFSTWND 2013: Music from the New World
Momenteel zijn we druk aan het repeteren voor ons
grote concert in Musis Sacrum op 24 november. We
e
voeren de 9 symfonie van Antonín Dvorák uit: prachtige
muziek en een aanrader om in de mooie grote
concertzaal van Musis Sacrum te komen beluisteren.
Zondag 24 november 2013, 15.00 uur
Musis Sacrum, Arnhem
Entree: €12,50 in de voorverkoop, €15,- aan de deur
(kinderen tot 12 jaar gratis)
Gelre-vrienden ontvangen een code waarmee ze één
kortingskaart à €10,- kunnen kopen.

Wat kunt u verwachten?
Antonín Dvorák schreef zijn 9e Symfonie in 1893 tijdens
zijn verblijf in de Verenigde Staten. De symfonie kreeg
na afloop van de première in Carnegie Hall een
eindeloos applaus en lovende kritieken. Dvorák was
geïnspireerd door de muziek van de indianen en heeft
die gecombineerd met de ritmiek en orkestklank die
modern was voor die tijd. Zijn 9e symfonie kreeg als
ondertitel "From the New World". Op zondag 24
november voert Philharmonie Gelre onder leiding van
Joop Boerstoel deze symfonie uit in Musis Sacrum in het
kader van de HRFSTWND-concertserie. Na de pauze
staat 20e-eeuwse muziek uit de nieuwe wereld op het
programma: A Tribute to George Gershwin en songs
from the Great American songbook, met medewerking van zangeres Vera Westera.
Als Vriend van Gelre heeft u recht op een kortingskaart voor het concert op 24 november in Musis Sacrum.
U betaalt dan geen €12,50 maar slechts €10. Om gebruik te maken van uw korting, gaat u naar
www.philharmoniegelre.nl, u klikt op ‘Music from the New World’, dan op ‘Koop nu uw kaarten voor dit
concert’ en u kiest voor de optie ‘bestellen en betalen via overboeking’. Als u in het formulier de
kortingscode ‘antonin’ invult dan hoeft u voor één kaart slechts €10 af te rekenen. Als u geen
internettoegang heeft, kunt u uw kortingskaart telefonisch bestellen bij onze penningmeester Martine
Rittersma: 06 16 82 02 68.
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