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Net zoals de twee zussen uit de 
openingsvoorstelling – Bernsteins 
musicalklassieker Wonderful Town – 
hebben het Orkest van het Oosten en 
Het Gelders Orkest samen een lange 
avontuurlijke reis gemaakt. Nu staan 
wij aan de vooravond van een nieuwe 
toekomst. Een toekomst vol kansen, 
perspectief, uitdaging en ambitie.  
Wij zijn trots op wat wij gezamenlijk 
met de beide provincies hebben 
bereikt, trots op onze medewerkers 
die zoveel geduld hebben gehad en 
trots op u als ons publiek. 

Vanaf de tweede helft van 2019 gaan wij 

als één organisatie verder. Vooralsnog 

ieder onder zijn eigen naam en met 

een eigen brochure, maar achter de 

schermen gaan beide orkestorganisaties 

volledig op in één nieuwe organisatie. 

Vóór de schermen geniet u als vanouds 

van aantrekkelijke programma’s 

boordevol betoverende muziek, gespeeld 

door de voor u vertrouwde musici en in 

de vertrouwde zalen.

De afgelopen jaren zaten onze orkesten 

al minstens twee keer per jaar samen 

op het podium. Ook traden wij vorig 

seizoen al op in elkaars speelgebied 

als gastorkest. Komend seizoen 

wordt dit dagelijkse praktijk. Door het 

bundelen van onze krachten bieden wij 

liefhebbers van symfonische muziek 

in Overijssel en Gelderland een nog 

aantrekkelijker aanbod: toprepertoire 

voor grote bezetting, gerenommeerde 

dirigenten en solisten en gevarieerde 

programma’s. 

Als nieuwe organisatie kunnen wij 

meer en beter inspelen op wensen van 

ons publiek en de maatschappij. Een 

van onze belangrijkste speerpunten is 

het verankeren van live symfonische 

muziek in de beide provincies. Niet 

alleen door kwalitatief hoogstaande 

concerten te geven, maar ook 

met bijvoorbeeld projecten op het 

gebied van educatie, participatie en 

talentontwikkeling. Daarnaast ligt de 

focus op het ontwikkelen van nieuwe 
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en vernieuwende programma’s om 

publiek te bereiken dat wél van 

symfonische muziek houdt maar voor 

wie de gang naar de concertzaal geen 

vanzelfsprekendheid is. 

Spelen in een orkest is een ambacht dat 

door onze musici met liefde en passie 

wordt uitgevoerd, uiteraard op artistiek 

en professioneel hoog niveau. Luisteren 

– maar ook kijken – naar een orkest en 

genieten van live symfonische muziek, 

is een ervaring die verbindt en verstilt. 

Zeker in deze tijd waarin alles snel en 

online lijkt te moeten en er weinig tijd 

is voor rust- en reflectiemomenten, 

nodigen wij iedereen uit deze weldaad 

zelf te ervaren. Deze seizoensbrochure 

biedt u daarvoor een gevarieerd en 

aantrekkelijk menu. 

Het zal u vast zijn opgevallen dat 

het Orkest van het Oosten voor deze 

brochure heeft gekozen voor een witte 

omslag. Een blanco cover die hopelijk 

uw nieuwsgierigheid prikkelt om snel te 

kijken welke programma’s wij als nieuwe 

organisatie u te bieden hebben. Ook 

biedt het witte vlak u de gelegenheid 

dit zelf in te vullen met uw dierbare 

herinneringen aan het Orkest van het 

Oosten. Tevens staat het symbool voor 

het onbeschreven blad dat de nieuwe 

organisatie in seizoen 2019-2020 zal 

zijn. Een blad dat geleidelijk steeds 

meer vorm, kleur en inhoud zal krijgen. 

Iets waarop we ons met volle teugen 

verheugen!

We ontmoeten u heel graag  

bij onze concerten.

Kees Meijer 
directeur Orkest van het Oosten

Peter de Leeuwerk 
directeur a.i. Het Gelders Orkest

VOORWOORD



S
E

IZ
O

E
N

S
B

R
O

C
H

U
R

E
 2

0
19

-2
0

2
0

7

S
E

IZ
O

E
N

S
B

R
O

C
H

U
R

E
 2

0
19

-2
0

2
0

6

S
E

IZ
O

E
N

S
B

R
O

C
H

U
R

E
 2

0
19

-2
0

2
0

6

Laatst nog, bij de Vierde symfonie van Brahms, was het er weer. “Je voelde 

zo’n energie ontstaan”, vertelt Carla Leurs. “En je merkt ook dat iedereen het 

op dat moment zo ervaart.” Regelmatig wordt het op het podium gevoeld. Die 

mengeling van verbazing en vertrouwen. “Dat we er ondanks alles nog steeds 

zijn met z’n allen. En samen door willen.”

“Het is een wonder en eigenlijk ook weer niet”, stelt Cécile Huijnen vast. “Je 

wilt muziek maken. Daar begint en eindigt het voor ons mee. De muziek sleept 

je er doorheen”, beaamt ze. “In emotionele zin zeker. De muziek wint altijd.”

Vaker samen spelen 
Dat beide orkesten nu weliswaar als één 

gezelschap opereren, maar niet meteen 

op een hoop zijn gegooid is cruciaal, 

denken beide musici. Cécile: “Doordat 

we één orkestformatie zijn, spelen we 

vaker met iedereen samen. We repeteren 

of in Arnhem, of in Enschede en geven 

concerten in beide provincies. Er is tijd 

om aan elkaar te wennen. En dat is 

nodig”, zegt ze. “Elk orkest heeft zijn eigen 

werkwijze, communicatie en humor.”

Maar ook in muzikaal karakter 

verschillen ze. Zo is Het Gelders Orkest 

gespecialiseerd in het romantische 

repertoire, terwijl het Orkest van het 

Oosten voorheen meer op de klassieke 

periode was gericht en onder leiding 

van Ed Spanjaard een breder repertoire 

is gaan spelen. “Het mooie is dat we die 

klankwerelden nu met elkaar kunnen 

delen en daarin van elkaar kunnen leren”, 

zegt Carla. Want dat willen ze allebei 

graag benadrukken: het samengaan 

biedt grote kansen. “Je brengt het 

beste van twee werelden samen”, aldus 

Carla. “En we streven naar een nieuwe, 

gezamenlijke cultuur”, vult Cécile aan.

Voor alles openstaan
Wat helpt is dat musici van zichzelf 

flexibel zijn, zeggen ze: “Dat zit in ons 

bloed.” Carla: “Zodra er een andere 

dirigent voor je neus staat moet je je al 

aanpassen. En een interpretatie van een 

stuk is evenmin in steen gehouwen.” 

Cécile: “Vergeet niet dat er de afgelopen 

jaren al de gekste dingen van ons zijn 

gevraagd. We zijn gewend om voor 

alles open te staan.” Dat neemt niet 

weg dat het ene orkestlid meer moeite 

zal hebben om het vertrouwde los te 

laten dan het andere. Dan komt het 

ook aan op de verbindende rol die de 

concertmeesters achter de schermen 

vervullen. “Althans, dat probeer je, want 

het lukt niet altijd. Bovendien is een 

orkest net een familie: musici delen 

ook veel met elkaar. Maar je voelt je als 

concertmeester wel verantwoordelijk. 

Als er een probleem is, loopt het op het 

podium ook niet lekker.”

Ook daarom zijn ze blij met deze nieuwe 

start, die een zekere rust geeft en de 

orkesten terugbrengt bij de kern. “Het 

draait weer om de inhoud”, verklaart 

Cécile. Dat Carla desondanks haar 

vaste verbintenis met het Orkest van 

het Oosten heeft opgegeven is minder 

Het waren roerige tijden. Maar het Orkest van het Oosten en 

Het Gelders Orkest beginnen met optimisme aan hun eerste 

gezamenlijke seizoen. Vanaf nu staat de inhoud weer voorop, 

aldus concertmeesters Carla Leurs en Cécile Huijnen.  

“De muziek wint altijd. ”

CONCERTMEESTERS OVER HET NIEUWE SEIZOEN

Bouwen aan een  
nieuwe klankwereld

tegenstrijdig dan het lijkt, maakt zij 

duidelijk. Met ingang van het nieuwe 

seizoen gaat Carla als zelfstandig 

musicus verder, bouwend op de 

ontwikkeling die ze in het orkest heeft 

doorgemaakt. “Het klinkt misschien 

gek, maar eigenlijk heeft het orkest me 

juist geïnspireerd om deze stap naar 

een solocarrière te zetten.” Niet voor 

niets zal ze regelmatig op het oude 

nest terugkeren. Daarnaast hoopt ze 

straks meer ruimte en tijd te hebben 

voor de plannen en ideeën die al langer 

in haar hoofd zitten, en waarmee ze 

nieuw publiek wil winnen voor klassieke 

muziek.

Enorme zeggingskracht
Door juist ook buiten het orkest actief 

te zijn, blijf je jezelf als orkestmusicus 

voeden, is de ervaring van beide 

violisten. Cécile werkt veel als 

internationaal gastconcertmeester 

en vormt met accordeonist Marieke 

Hopman het succesvolle duo Huijnen 

& Hopman, dat dit najaar een tweede 

album uitbrengt. En sinds ze columns 

schrijft voor NPO Radio 4 is ze anders 

naar haar vak gaan kijken, vertelt ze. 

“Als musicus, en zeker als violist, zit je 

snel in een soort tunnel. Je bent zo hard 

aan het werk dat je de grote lijn soms 

uit het oog verliest. Ik ben meer gaan 

relativeren en dat is zeker in een proces 

zoals wij achter de rug hebben heel erg 

nodig.”

Carla: “Uiteindelijk gaat het om de 

enorme zeggingskracht van de muziek.” 

Cécile ervoer dit het afgelopen seizoen 

weer tijdens de kerstmatinee met 

Beethovens Negende symfonie. “Het 

was aan het eind van het laatste deel, 

waarin het koor helemaal los gaat. In het 

publiek was een jonge vrouw helemaal 

in tranen. Ik kreeg zelf ook weer de 

rillingen. Op zo’n moment besef je: we 

hebben mensen geraakt.”

Waar kijken Cécile Huijnen en 
Carla Leurs het meest naar uit?
Carla Leurs: “Symfonie nr. 1 van 

Brahms. De allermooiste die er is. Al 

sinds mijn veertiende mijn persoonlijke 

favoriet. Die loop ik mis ja, en dat 

spijt me nu al. Gelukkig kom ik voor 

Ein Heldenleben van Richard Strauss 

terug. Als concertmeester vertolk 

je de rol van de vrouw van de held, 

een beetje een grillig type. Ook leid 

ik een strijkersensemble van het 

orkest in La musica d’Italia, een 

Italiaans programma met Tsjaikovski 

en Respighi. En ik blijf met het orkest 

Maestro doen voor televisie!”

Cécile Huijnen: “Tsjaikovki’s symfonie 

nr. 5. Zeker het langzame deel zit in 

mijn hart. In Mahler’s Vierde symfonie 

mag ik goochelen met twee violen, 

waarvan er één anders is gestemd. En 

dan de Tweede symfonie van Sibelius: 

na de eerste maten ben ik al om. Zó 

beeldend, je ziet die landschappen 

voor je. Voor Classsh speel ik de 

swingende, buitenaardse Winter uit 

De Vier Jaargetijden van Vivaldi in een 

bewerking van Richter.”

Cécile Huijnen
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GENIET VAN DE MOOISTE MUZIEK

Voordelen van een abonnement
Een concert van het Orkest van het Oosten live in de concertzaal is een 

overweldigende ervaring! Dit wilt u toch vaker dan eens per jaar?

Neem een abonnement op het 

Orkest van het Oosten in Enschede 

of Zwolle en geniet van de mooiste 

muziek tegen een aantrekkelijk 

tarief. Bovendien heeft u met een 

serie-abonnement bij elk concert 

uw eigen vaste stoel in de zaal. Ook 

reserveert u nu alvast ruimte in uw 

drukke agenda voor dat welverdiende 

rustmoment waarbij u ontspannen 

geniet van de mooiste muziek 

gespeeld door het Orkest van het 

Oosten. Met uw abonnement steunt u 

het Orkest van het Oosten. Dankzij u 

kunnen wij kwalitatief hoogwaardige 

concerten blijven verzorgen; dit is 

niet alleen van belang voor u en 

ons, maar ook voor onze omgeving. 

Als symfonische voorziening maakt 

het orkest de regio Overijssel 

aantrekkelijk om in te wonen en te 

werken en zijn wij, met bijvoorbeeld 

onze educatieve activiteiten, van 

grote maatschappelijke waarde. Als 

abonnementhouder bevestigt u de 

waarde van het Orkest van het Oosten 

voor de Overijsselse samenleving!

In Deventer wordt geen abonnement aangeboden. Het is wel 

mogelijk de concerten als losse concerten af te nemen.
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 TOPRANG 1e RANG 2e RANG 3e RANG  VOORDEEL
Abonnement € 300 € 249 € 193 € 145  tot 30%

Losse kaarten € 42,50 € 35,50 € 27,50 € 20 

Concert entree € 2,75 (alle rangen)

Een spannende selectie uit het symfonisch repertoire in tien concerten. Orkestrale 

vergezichten van Bruckner en Mahler, klassieke schoonheid van Mozart en Beethoven 

en een kleurenfestival van Stravinsky en Ravel. Nederlandse topsolisten als Liza 

Ferschtman, Rosanne Philippens en Quirine Viersen vertolken virtuoze solopartijen in 

concerten van Prokofjev, Beethoven en Haydn. Buitenlandse sterren storten zich op 

Rachmaninov, Brahms, Bernstein en Ravel. Mahler is terug met kerst. Ook sluit Mahler 

het seizoen af, begeleid door poëtische filmbeelden van cineast Van Woerkum.

Abonnementen zijn te koop via Wilminktheater & Muziekcentrum Enschede. Kijk 

voor contactinformatie op pagina 37. Naast deze abonnementsconcerten verzorgt 

het Orkest van het Oosten nog een groot aantal andere concerten in Enschede. Kijk 

hiervoor in de Concertagenda vanaf pagina 28.

ABONNEMENT  

GROOT

Vrijdagavond 20.00 uur*

Wilmersbergzaal 

Muziekcentrum Enschede

10 concerten

Bij alle concerten wordt een uur 

voorafgaand aan het concert een  

Concert Entree verzorgd in de Arkezaal.

*met uitzondering van zondag 15 december

Enschede
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Liza Ferschtman speelt  
Prokofjevs Vioolconcert
vrijdag 18 oktober 

Per-Otto Johansson | dirigent

Liza Ferschtman | viool

Sergej Prokofjev  Vioolconcert nr. 2

Jean Sibelius De zwaan van Tuonela

Jean Sibelius Karelia-suite

Flor dirigeert  
Bruckners Derde
vrijdag 8 november 

Claus Peter Flor | dirigent

Quirine Viersen | cello  

Joseph Haydn  Celloconcert nr. 1

Anton Bruckner Symfonie nr. 3  

 (versie 1873)

Boris Giltburg overtuigt met 
Rachmaninovs Derde
vrijdag 22 november 

Alpesh Chauhan | dirigent

Boris Giltburg | piano

Sergej Rachmaninov Pianoconcert nr. 3 

Richard Strauss Ein Heldenleben

Kerst met Karin Strobos  
en Mahler Vier
zondag 15 december

Alexandre Bloch | dirigent 

Karin Strobos | mezzosopraan

Wolfgang Amadeus Mozart Ouverture Die   

 Zauberflöte 

Wolfgang Amadeus Mozart Aria ‘Voi che sapete’ uit  

 Le nozze di Figaro

Wolfgang Amadeus Mozart Aria ‘Deh per questo  

 istante solo’ uit La   

 clemenza di Tito

Wolfgang Amadeus Mozart Aria ‘Mi tradi quell’alma  

 ingrata’ uit Don Giovanni

Gustav Mahler Symfonie nr. 4

Brahms, Britten & Bernstein
vrijdag 17 januari

Massimo Quarta | dirigent 

Silvia Careddu | fluit

Benjamin Britten Four Sea Interludes uit  

 Peter Grimes

Leonard Bernstein ‘Halil’

Johannes Brahms Symfonie nr. 1 

Annelien Van Wauwe speelt 
Debussy en Brahms
vrijdag 7 februari

James Feddeck | dirigent 

Annelien Van Wauwe | klarinet

Bedrich Smetana  Sárka uit Ma Vlast

Claude Debussy Rapsodie voor klarinet  

 en orkest

Johannes Brahms  Sonate opus  120, nr. 1  

 (arr. Berio)

Ludwig van Beethoven  Symfonie nr. 4

Rosanne Philippens speelt 
Beethovens Vioolconcert
vrijdag 6 maart

Sascha Goetzel | dirigent 

Rosanne Philippens | viool

Ludwig van Beethoven Vioolconcert

Jean Sibelius Symfonie nr. 2

Prokofjevs Derde Pianoconcert  
en Tsjaikovski Vijf
vrijdag 17 april 

Tung-Chieh Chuang | dirigent 

Anna Vinnitskaya | piano

Anatoli Ljadov  Het betoverde meer

Sergej Prokofjev  Pianoconcert nr. 3

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski  Symfonie nr. 5

La douce France met Otto Tausk
vrijdag 15 mei

Otto Tausk | dirigent

Roger Muraro | piano

Claude Debussy  Prélude à l’après-midi 

d’un faune

Maurice Ravel Pianoconcert voor de  

 linkerhand

Guillaume Connesson  N.N. (in memoriam   

 Eduard van Beinum)

Igor Stravinsky Suite uit De Vuurvogel  

 (versie 1911)

Symphonic Cinema – The Echo  
of Being
vrijdag 5 juni

Ben Glassberg | dirigent

Lucas van Woerkum | film

Gustav Mahler ‘Totenfeier’

Gustav Mahler Deel 3 uit Symfonie  

 nr. 4 

Gustav Mahler Adagio uit Symfonie  

 nr. 10

CONCERTEN IN ABONNEMENT
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Gratis concert tijdens het Uitfestival in Enschede.
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 TOPRANG 1e RANG 2e RANG 3e RANG  VOORDEEL
Abonnement € 217,50 € 181,80 € 141 € 102,90  tot 15%

Losse kaarten € 42,50 € 35,50 € 27,50 € 20 

Concert entree € 2,75 (alle rangen)

Flor dirigeert Bruckners Derde
vrijdag 8 november 

Claus Peter Flor | dirigent

Quirine Viersen | cello

Joseph Haydn  Celloconcert nr. 1

Anton Bruckner Symfonie nr. 3  

 (versie 1873)

Kerst met Karin Strobos  
en Mahler Vier  
zondag 15 december

Alexandre Bloch | dirigent

Karin Strobos | mezzosopraan

Wolfgang Amadeus Mozart Ouverture Die   

 Zauberflöte

Wolfgang Amadeus Mozart  Aria ‘Voi che sapete’ uit 

Le nozze di Figaro 

Wolfgang Amadeus Mozart Aria ‘Deh per questo  

 istante solo’ uit La   

 clemenza di Tito

Wolfgang Amadeus Mozart Aria ‘Mi tradi quell’alma  

 ingrata’ uit Don Giovanni

Gustav Mahler Symfonie nr. 4

Brahms, Britten & Bernstein
vrijdag 17 januari 

Massimo Quarta | dirigent

Silvia Careddu | fluit

Benjamin Britten  Four Sea Interludes uit 

Peter Grimes

Leonard Bernstein ‘Halil’

Johannes Brahms Symfonie nr. 1 

Ronkende romantiek van Brahms, Mahlers meeslepende emoties en briljante 

balletmuziek van Stravinsky. Alle kleuren van het orkestrepertoire komen voorbij in 

deze serie van zes concerten. Inclusief klassiekers als Beethovens Vioolconcert (met 

Rosanne Philippens), Haydns Celloconcert in C (Quirine Viersen) en onsterfelijke 

opera-aria’s van Mozart (Karin Strobos). Voor het orkest staat een keur aan 

aanstormende dirigenten (Alexandre Bloch, Ben Glassberg) en gelauwerde maestro’s 

(Claus Peter Flor, Otto Tausk, Massimo Quarta): stuk voor stuk goed voor orkestraal 

vuurwerk.

Abonnementen zijn te koop via Wilminktheater & Muziekcentrum Enschede. Kijk 

voor contactinformatie op pagina 37. Naast deze abonnementsconcerten verzorgt 

het Orkest van het Oosten nog een groot aantal andere concerten in Enschede. Kijk 

hiervoor in de Concertagenda vanaf pagina 28.

ABONNEMENT  

MIDDEL

Vrijdagavond 20.00 uur*

Wilmersbergzaal 

Muziekcentrum Enschede

6 concerten

Bij alle concerten wordt een uur 

voorafgaand aan het concert een  

Concert Entree verzorgd in de Arkezaal.

*met uitzondering van zondag 15 december

Enschede CONCERTEN IN ABONNEMENT

Rosanne Philippens speelt 
Beethovens Vioolconcert
vrijdag 6 maart

Sascha Goetzel | dirigent

Rosanne Philippens | viool

Ludwig van Beethoven Vioolconcert

Jean Sibelius Symfonie nr. 2

La douce France met Otto Tausk
vrijdag 15 mei

Otto Tausk | dirigent

Roger Muraro | piano

Claude Debussy Prélude à l’après-midi  

 d’un faune

Maurice Ravel Pianoconcert voor de  

 linkerhand

Guillaume Connesson N.N. (in memoriam   

 Eduard van Beinum)

Igor Stravinsky Suite uit De Vuurvogel  

 (versie 1911)

Symphonic Cinema – The Echo  
of Being
vrijdag 5 juni

Ben Glassberg | dirigent

Lucas van Woerkum | film

Gustav Mahler ‘Totenfeier’

Gustav Mahler Deel 3 uit Symfonie  

 nr. 4 

Gustav Mahler Adagio uit Symfonie  

 nr. 10
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Finale van het project ‘Met uw orkest’ in de bedrijfshal van Ter Steege in Rijssen.
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Liza Ferschtman speelt  
Prokofjevs Vioolconcert
vrijdag 18 oktober 

Per-Otto Johansson | dirigent

Liza Ferschtman | viool

Sergej Prokofjev  Vioolconcert nr. 2

Jean Sibelius De zwaan van Tuonela

Jean Sibelius Karelia-suite

Boris Giltburg overtuigt met 
Rachmaninovs Derde
vrijdag 22 november 

Alpesh Chauhan | dirigent

Boris Giltburg | piano

Sergej Rachmaninov Pianoconcert nr. 3 

Richard Strauss Ein Heldenleben

Annelien Van Wauwe speelt 
Debussy en Brahms
vrijdag 7 februari

James Feddeck | dirigent 

Annelien Van Wauwe | klarinet

Bedrich Smetana  Sárka uit Ma Vlast

Claude Debussy Rapsodie voor klarinet  

 en orkest

Johannes Brahms  Sonate opus 120, nr. 1  

 (arr. Berio)

Ludwig van Beethoven  Symfonie nr. 4

Prokofjevs Derde Pianoconcert  
en Tsjaikovski Vijf
vrijdag 17 april 

Tung-Chieh Chuang | dirigent 

Anna Vinnitskaya | piano

Anatoli Ljadov  Het betoverde meer

Sergej Prokofjev  Pianoconcert nr. 3

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski  Symfonie nr. 5

Vier concerten met programma’s vol passie, vertolkt door meeslepende solisten en 

inspirerende dirigenten. Echt alle registers van het symfonieorkest gaan open in ‘Ein 

Heldenleben’ van Richard Strauss onder leiding van Alpesh Chauhan. Beethovens 

Vierde Symfonie stroomt over van kracht en optimisme. En Tsjaikovski’s ongetemde 

hartstocht en melancholie klinken door in elk deel van zijn Vijfde Symfonie. De 

Russische pianovirtuozen Giltburg en Vinnitskaya treden aan voor spectaculaire 

solopartijen van Rachmaninov en Prokofjev.

Abonnementen zijn te koop via Wilminktheater & Muziekcentrum Enschede. Kijk 

voor contactinformatie op pagina 37. Naast deze abonnementsconcerten verzorgt 

het Orkest van het Oosten nog een groot aantal andere concerten in Enschede. Kijk 

hiervoor in de Concertagenda vanaf pagina 28.

ABONNEMENT  

KLEIN

Vrijdagavond 20.00 uur

Wilmersbergzaal 

Muziekcentrum Enschede

4 concerten

Bij alle concerten wordt een uur 

voorafgaand aan het concert een  

Concert Entree verzorgd in de Arkezaal.

Enschede CONCERTEN IN 
ABONNEMENT

 TOPRANG 1e RANG 2e RANG 3e RANG  VOORDEEL
Abonnement € 157 € 131 € 102 € 74  tot 8%

Losse kaarten € 42,50 € 35,50 € 27,50 € 20 

Concert entree € 2,75 (alle rangen) Fo
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CLASSSH Enschede: het symfonieorkest in de setting van een popconcert.
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CONCERTEN IN ABONNEMENT

Wonderful Town
zaterdag 5 oktober | 20.00 uur

i.s.m. Nederlandse Reisopera 

Wayne Marshall | dirigent

Consensus Vocalis | koor  

Ruth Sherwood | Esther Maas

Eileen Sherwood | Laetitia Gerards

Robert Baker | Allen Boxer

Wreck/ Chick Clark/ Editor | Alexander de Jong

Tour guide/ Frank Lippencott | Lucas van Lierop

Officer Lonigan | Zachery Vandermeulen

Narrator | Guido Spek

Leonard Bernstein  Wonderful Town

Ronald Brautigam speelt Mozart  
en Beethoven
zondag 24 november | 14.30 uur

Strijkersensemble van het orkest 

Ronald Brautigam | piano en muzikale leiding

Wolfgang Amadeus Mozart  Divertimento KV 138

Wolfgang Amadeus Mozart  Pianoconcert KV 414

Ludwig van Beethoven  Pianoconcert nr. 3

Nieuwjaarsconcert
woensdag 8 januari | 20.00 uur

Thomas Jung | dirigent
Hila Fahima | sopraan
Giuseppe Verdi Ouverture uit La forza  
 del destino
Giuseppe Verdi Aria ‘Sul fil d’un soffio  
 etesio’ uit Falstaff
Charles Gounod Aria ‘Je veux vivre’ uit  
 Roméo et Juliette
Amilcare Ponchielli Danza delle ore uit La  
 gioconda
Giuseppe Verdi Aria ‘Caro nome’ uit   
 Rigoletto
Gioacchino Rossini Aria ‘Una voce poco fa’  
 uit Il barbiere di Siviglia
Jacques Offenbach Aria ‘Les oiseaux de  
 la charmille’ uit Les   
 contes d’Hoffmann
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski Suite uit Het   

 Zwanenmeer

Lichtvoetig. Betoverend. Ontroerend. Meeslepend. Overdonderend. Zo ongeveer alle 

registers van een symfonieorkest trekt het Orkest van het Oosten open in deze 

gevarieerde serie van vijf concerten. Lichtvoetig én geniaal is Bernsteins muziek voor 

Wonderful Town: Broadway op z’n best, met solisten van de Nederlandse Reisopera. 

Betoveren? Laat dat maar aan Mozart en Beethoven over, en aan meesterpianist 

Brautigam natuurlijk. Ontroerend en meeslepend zijn de liefdesscènes uit opera 

en ballet in het Nieuwjaarsconcert. Overdonderend is het seizoensslot met de 

kleurenpracht van Stravinsky’s schitterende Vuurvogel.

Abonnementen zijn te koop via Zwolse Theaters. Kijk voor contactinformatie op pagina 

37. Naast deze abonnementsconcerten verzorgt het Orkest van het Oosten nog meer 

concerten in Zwolle. Kijk hiervoor in de Concertagenda vanaf pagina 28.

ABONNEMENT  

GROOT

De Spiegel - Zwolle

5 concerten

Bij een aantal concerten wordt  

een uur voorafgaand aan het concert  

een Concert Entree gegeven.

Zwolle

 GOUDEN RANG 1e RANG 2e RANG 3e RANG JONGEREN T/M 27 VOORDEEL
Abonnement € 162 € 146 € 106 € n.v.t. € 60 tot 20%

Losse kaarten € 41,50 € 36,50 € 26,50 € 16 € 15

Concert entree € 2,50

Rosanne Philippens speelt 
Beethovens Vioolconcert
zaterdag 7 maart | 20.00 uur

Sascha Goetzel | dirigent

Rosanne Philippens | viool

Ludwig van Beethoven  Vioolconcert

Jean Sibelius Symfonie nr. 2

Bij dit concert wordt een Concert Entree verzorgd.

La douce France met Otto Tausk 
zondag 10 mei | 14.30 uur

Otto Tausk | dirigent

Roger Muraro | piano

Claude Debussy Prélude à l’après-midi  

 d’un faune

Maurice Ravel Pianoconcert voor de  

 linkerhand

Guillaume Connesson  N.N. (in memoriam   

 Eduard van Beinum)

Igor Stravinsky Suite uit De Vuurvogel  

 (versie 1911) 

Bij dit concert wordt een Concert Entree verzorgd.
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Orkest en publiek uit zijn comfort zone tijdens CLASSSH Zwolle.
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CLASSSH
donderdag 10 oktober | 20.00 uur 
€ 15

Thomas Jung | dirigent

Vondst | DJ/host

Maestro Jules presenteert…  
het orkest!
vrijdag 25 oktober | 20.00 uur
€ 30,- | € 27,50 met CJP | € 15,- t/m 18 jaar

Kerst met Karin Strobos en  
Mahler Vier 
zaterdag 14 december | 20.00 uur
€ 30,- | € 27,50 met CJP | € 15,- t/m 18 jaar

Alexandre Bloch | dirigent

Karin Strobos | mezzosopraan 

Wolfgang Amadeus Mozart Ouverture Die   

 Zauberflöte

Wolfgang Amadeus Mozart  Aria ‘Voi che sapete’ uit  

 Le nozze di Figaro

Wolfgang Amadeus Mozart Aria ‘Deh per questo  

 istante solo’ uit La   

 clemenza di Tito

Wolfgang Amadeus Mozart Aria ‘Mi tradi quell’alma  

 ingrata’ uit Don   

 Giovanni

Gustav Mahler Symfonie nr. 4

Bij dit concert wordt een uur voor aanvang een 

Concert Entree verzorgd.

Het Orkest van het Oosten biedt in Deventer een gevarieerde reeks concerten aan. 

In de donkere decemberdagen geniet u van een feeëriek concert rond Mozart en 

Mahler. Mezzosopraan Karin Strobos zingt met haar engelachtig heldere stemgeluid 

schitterende opera-aria’s van Mozart. Nieuw in Deventer is ‘stand-up dirigent’ Jules 

van Hessen. Tijdens zijn interactieve concert bepaalt u wat er gespeeld wordt én 

maakt u misschien wel uw dirigeerdebuut. Niet nieuw maar nog steeds vernieuwend: 

Classsh. Een onvergetelijke avond met het orkest in z’n meest pure vorm. Geen 

etiquette, wel intimiteit, adventure seats en misschien een snufje experiment. In 

maart vertolkt Rosanne Philippens, uitstekend kenner van Beethovens vioolrepertoire, 

diens immens populaire Vioolconcert met na de pauze de Tweede symfonie van 

Finlands nationale componist Sibelius. Uiteraard ontbreekt het Nieuwjaarsconcert 

niet en ook aan de allerjongsten is gedacht met het familieconcert Uilskuiken in 

samenwerking met Theater Gnaffel.

Kaarten zijn te koop via de Deventer Schouwburg. Kijk voor contactinformatie op 

pagina 37. 

CONCERTEN

Deventer Schouwburg

6 concerten

Deventer

Nieuwjaarsconcert
zondag 5 januari | 15.30 uur
€ 30,- | € 27,50 met CJP | € 15,- t/m 18 jaar

Thomas Jung | dirigent

Hila Fahima | sopraan 

Giuseppe Verdi Ouverture uit La forza  

 del destino

Giuseppe Verdi Aria ‘Sul fil d’un soffio  

 etesio’ uit Falstaff

Charles Gounod Aria ‘Je veux vivre’ uit  

 Roméo et Juliette

Amilcare Ponchielli Danza delle ore uit La  

 gioconda

Giuseppe Verdi Aria ‘Caro nome’ uit   

 Rigoletto

Gioacchino Rossini Aria ‘Una voce poco fa’  

 uit Il barbiere di Siviglia

Jacques Offenbach Aria ‘Les oiseaux de la  

 charmille’ uit Les contes  

 d’Hoffmann

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski Suite uit Het   

 Zwanenmeer 

Familieconcert Uilskuiken 6+
zondag 16 februari | 11.00 uur
€ 16,- | € 11,50 t/m 12 jaar 

Mark Haayema | concept, regie

Henk van der Schalk | muziek

Elout Hol | poppen

Theater Gnaffel | spel

CONCERTEN
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Rosanne Philippens speelt 
Beethovens Vioolconcert
Zaterdag 14 maart | 20.00 uur 
€ 30,- | € 27,50 met CJP | € 15,- t/m 18 jaar

Sascha Goetzel | dirigent

Rosanne Philippens | viool

Ludwig van Beethoven  Vioolconcert

Jean Sibelius  Symfonie nr. 2

Bij dit concert wordt een uur voor aanvang een 

Concert Entree verzorgd.

Locatie, projecties, dirigent en muziek: alles viel op zijn plek in de Lebuïnuskerk in Deventer.
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Concerten voor kamerorkest 
Een aantal Overijsselse theaters biedt 

graag een symfonisch programma 

aan, maar heeft onvoldoende ruimte 

om een voltallig symfonieorkest plaats 

te laten nemen op het podium. Voor 

deze locaties verzorgt het Orkest van 

het Oosten een paar maal per jaar een 

programma in kamerorkestbezetting. 

Zo kunnen overal in de provincie 

liefhebbers genieten van ons aanbod. 

Komend seizoen brengt het kamerorkest 

met violistenduo Frederieke Saeijs en 

Dana Zemtsov een Mozart en Schubert-

programma in Rijssen en Goor. En 

concertmeester Carla Leurs heeft 

een schitterend en zonnig Italiaans 

strijkersprogramma samengesteld dat te 

horen is in Hardenberg. 

Koorbegeleidingen 
Het Orkest van het Oosten begeleidt een 

aantal keren per seizoen Overijsselse 

amateurkoren. Hiermee maakt het 

orkest uitvoeringen mogelijk die een 

breed publiek van muziekliefhebbers 

in de provincie weten te bereiken. Zo 

genieten duizenden mensen van een 

intensieve muzikale belevenis. 

Familieconcerten 
De magie van muziek is betoverend. 

Je voelt het in je lijf, je ervaart emotie 

en je fantasie wordt geprikkeld. Het 

orkest in de concertzaal is een unieke 

ervaring voor kinderen. Daarom verzorgt 

het Orkest van het Oosten speciale 

familieconcerten waarbij tijdsduur, 

verhaal en muziek speciaal zijn 

afgestemd op kinderen en hun (groot)

ouders. Dit seizoen staat Uilskuiken 

op het programma, een voorstelling 

ontwikkeld in samenwerking met 

Theater Gnaffel. Uilskuiken is een 

komisch, muzikaal en brutaal sprookje 

over een EI-genzinnig uilskuiken.

Nederlandse Reisopera 
Het Orkest van het Oosten zit eens per 

jaar ‘in de bak’ bij een operaproductie 

van de Nederlandse Reisopera. 

Gedurende een aantal weken toert 

het orkest door heel Nederland om 

liefhebbers te vervoeren met de 

Naast de abonnementsconcerten in Muziekcentrum Enschede, 

De Spiegel in Zwolle en de Deventer Schouwburg verzorgt het 

Orkest van het Oosten nog veel meer concerten op diverse 

locaties in de provincie Overijssel. Bekijk voor een compleet 

overzicht de Concertagenda.

ORKEST VAN HET OOSTEN IN OVERIJSSEL

Voor elk wat wils
mooiste opera’s. Dit jaar steekt de 

Reisopera Smetana’s komische opera 

Die verkaufte Braut in een eigentijdse 

nieuwe jas. De opera wordt gezongen 

in een fonkelnieuwe, Nederlandse 

bewerking van Anne Lichthart. Daarmee 

wordt Bruid Te Koop! ontdaan van het 

etiket ‘folkloristisch’ en wordt het een 

volwassen sprookje vol seks en humor. 

Ontdek opnieuw deze misschien wel 

meest geslaagde komedie uit het 

operarepertoire. Ook werken Orkest 

van het Oosten en Nederlandse 

Reisopera samen in producties als de 

seizoensopening Wonderful Town en het 

concert tijdens Kunst in het Volkspark.
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CLASSSH 

Het Orkest van het Oosten, theaters 

Deventer Schouwburg, Theater de 

Spiegel en Wilminktheater Enschede en 

poppodia Burgerweeshuis, Hedon en 

Metropool werken samen in CLASSSH: 

een frisse klassieke concertbeleving 

in een onconventionele setting. In 

CLASSSH wordt het Orkest van het 

Oosten in een geheel nieuwe setting 

gedipt. Het concept bestaat altijd uit 

dezelfde ingrediënten: symfonieorkest, 

dirigent, symfonisch muziekwerk, 

concertzaal en dj/host. De uitwerking 

verschilt per stad. CLASSSH is opgezet 

vanuit het idee dat de doelgroep voor 

symfonische concerten vergrijst, terwijl 

de interesse voor klassieke muziek 

vanuit een jonger publiek groter lijkt 

te worden. Het Orkest van het Oosten 

gelooft erin dat het dit bredere publiek 

kan aanspreken, als symfonische 

muziek maar in een aansprekende 

context wordt gepresenteerd. Vandaar 

deze nieuwe concertbeleving van 

symfonische muziek in de setting van 

een popconcert. Aan artistieke kwaliteit 

wordt nooit getornd, aan ouderwetse 

muziekmores volop. 
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EXTRA DIMENSIE AAN CONCERT

Concert Entree

Voorafgaand aan de meeste concerten 

met een symfonisch programma in 

Enschede, Deventer en Zwolle wordt 

er een Concert Entree georganiseerd. 

De Concert Entree begint een uur voor 

aanvang van het concert. 

Toegangskaarten zijn als aanvulling op 

de concertkaarten te bestellen bij de 

betreffende concertzalen en theaters.

Met het verhaal achter de werken en componisten krijgt luisteren naar muziek een extra dimensie. 

Hiervoor is bij een geselecteerd aantal concerten de Concert Entree. Dit is een afwisselende 

formule. Soms een traditionele inleiding met achtergrondinformatie over het programma, dan weer 

een klein ensemble of een interview met de dirigent.
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Adventure seats voor het publiek tussen de orkestleden. Dichter bij de muziek kan bijna niet.

BRUID TE KOOP!

Een volwassen sprookje vol seks en humor.
Gebaseerd op de komische opera Prodaná nevěsta
(Die verkaufte Braut) van Bedřich Smetana in een 
vertaling van Anne Lichthart.

14 MAART - 25 APRIL 2020
 REISOPERA.NL

www.unica.nl



ORKEST VAN HET OOSTEN    EN HET GELDERS ORKEST



Hét landgoed van Twente.

Wij weten hoe we u een dierbare
herinnering kunnen geven! 

Voor het gevoel ver van de bewoonde wereld,
vindt u hét landgoed van Twente. Geniet in
het voormalige buitenverblijf van de familie
Blijdenstein van een goed glas wijn en een
heerlijk diner. Of relax een dag lang in onze 
geheel vernieuwde Wellnessboutique en  
geniet van een ontspannen massage.
 
Schijnt de zon? Neem dan plaats op ons  
terras met fantastisch uitzicht over het
Twentse coulisselandschap. 

Bij De Wilmersberg komt het beste van  
Twente samen.
 

Landgoed De Wilmersberg
Rhododendronlaan 7 / 7587 NL De Lutte (Ov.)   

tel. 0541 585555 / www.wilmersberg.nl 

Hét landgoed van Twente.

Veel leuker dan vallen en opstaan: 

STAAN EN OPVALLEN!

www.heutinkfoundation.nl
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Concertagenda



S
E

IZ
O

E
N

S
B

R
O

C
H

U
R

E
 2

0
19

-2
0

2
0

28

S
E

IZ
O

E
N

S
B

R
O

C
H

U
R

E
 2

0
19

-2
0

2
0

29

Wonderful Town
i.s.m. Nederlandse Reisopera

Wayne Marshall | dirigent   •   Alistair Digges | koorleider   •   Consensus Vocalis | koor

Ruth Sherwood | Esther Maas   •   Eileen Sherwood | Laetitia Gerards

Robert Baker | Allen Boxer   •   Wreck/ Chick Clark/ Editor | Alexander de Jong

Tour guide/ Frank Lippencott | Lucas van Lierop  

Officer Lonigan | Zachery Vandermeulen   •   Narrator | Guido Spek   

Leonard Bernstein | Wonderful Town

Zoals de zussen Ruth en Eileen Sherwood in Wonderful Town samen op reis gaan om hun 

geluk te beproeven in New York, zo slaan het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest 

gezusterlijk vanaf 1 september een nieuwe weg in als één organisatie. Samen met hun 

vaste ‘reisgenoot’ de Nederlandse Reisopera markeren zij dit bijzondere moment met de 

concertante uitvoering van Leonard Bernsteins wervelende musicalklassieker Wonderful 

Town. Met zijn door jazzinvloeden doorspekte muziek en overbekende liedjes bewijst 

Bernstein eens te meer wat voor een groot Broadway-componist hij was. 

  Muziekcentrum Enschede vrijdag 4 oktober 2019  20.00 uur

  De Spiegel, Zwolle zaterdag 5 oktober 2019  20.00 uur

Wilmersbergconcert
Karel Deseure | dirigent   •   Zo! Gospelkoor | koor

Het Wilmersberg Openluchtconcert is al vele jaren een traditie. Geniet in de prachtige 

entourage van het landgoed van een prachtig concert met een licht-klassiek programma 

én van culinaire heerlijkheden uit de keuken van De Wilmersberg. 

  Landgoed De Wilmersberg  zondag 8 september 2019  14.30 uur

CLASSSH
Thomas Jung | dirigent

Bas Amro | DJ/host Enschede   •   Paul van ’t Veer en Henk Kanning | DJ/host Zwolle

Vondst | DJ/host Deventer 

CLASSSH is klassieke muziek volgens de gewoontes van een popconcert. Aan artistieke 

kwaliteit wordt nooit getornd, aan ouderwetse muziekmores volop. Neem je drankje mee 

de zaal in en laaf je aan de betoverende klanken van het orkest in een ongedwongen 

setting. De dj zet de toon met lekkere tunes, de host introduceert je in de wereld van 

het orkest en de muziek. Deze editie nemen we een voorschot op de winter met het 

laatste deel uit Vivaldi’s De Vier Jaargetijden en raak je overspoeld door romantiek met 

Tsjaikovski’s Romeo en Julia. Voor wie wél houdt van muziek, maar niet van knellende 

regels verzorgt CLASSSH een onvergetelijke avond met het orkest in z’n meest pure vorm. 

Geen etiquette, wel intimiteit, adventure seats en misschien wel een snufje experiment.

  Deventer, nog niet bekend donderdag 10 oktober 2019 20.00 uur

  Muziekcentrum Enschede vrijdag 11 oktober 2019 20.00 uur

  De Spiegel, Zwolle zaterdag 12 oktober 2019 20.00 uur 

Maestro Jules presenteert… 
het orkest!
‘Stand-up dirigent’ Jules van Hessen gaat bij dit interactieve concert met het 

symfonieorkest aan de slag. En met jou! Tijdens dit concert mag jij namelijk bepalen wat er 

gespeeld wordt én maak je misschien wel je dirigeerdebuut! Hits van de grote meesters, 

ronkende filmscores, en zelfs de uitvaart top drie komen voorbij. Ontdek wat er allemaal 

mogelijk is met het paradepaardje van de klassieke muziek: het symfonieorkest. En 

schroom niet, want voorkennis is niet nodig.

  Deventer Schouwburg vrijdag 25 oktober 2019 20.00 uur

Liza Ferschtman speelt Prokofjevs 
Vioolconcert
Per-Otto Johansson | dirigent   •   Liza Ferschtmans | viool 

Sergej Prokofjev | Vioolconcert nr. 2   •   Jean Sibelius | De zwaan van Tuonela 

Jean Sibelius | Karelia-suite

“De violiste doet wat ze als de beste kan: met grote muzikaliteit kleuren schilderen, 

beelden oproepen en verhalen vertellen,” schreef de NRC over het weergaloze spel 

van Liza Ferschtman. En dat kan ze voluit in Prokofjevs Tweede vioolconcert, van de 

melancholieke solo in de openingsmaten tot de wervelend dansende finale. Minstens even 

kleurrijk zijn Sibilius’ composities De zwaan van Tuonela en de Karelia-suite, waarmee het 

tweede deel van het programma gevuld is.

  Muziekcentrum Enschede vrijdag 18 oktober 2019 20.00 uur

Flor dirigeert Bruckners Derde
Claus Peter Flor | dirigent   •   Quirine Viersen | cello

Joseph Haydn | Celloconcert nr. 1   •   Anton Bruckner | Symfonie nr. 3 (versie 1873)

Geen componist zo onzeker als Anton Bruckner, jarenlang ontevreden schavend, schurend 

en knutselend aan zijn symfonieën. Vrijwel altijd hoor je ze in een latere, herziene 

versie. Wat waren nu de klanken en melodieën die Bruckner als eerste invielen bij het 

componeren van een nieuwe symfonie? In dit concert hoor je de oervorm van Bruckners 

Derde symfonie. Een schitterende caleidoscoop van Wagneriaanse schoonheid (die 

Bruckner in latere versies allemaal verwijderde). Daarnaast speelt het orkest Haydns 

Celloconcert in C met als solist de internationaal gevierde Nederlandse cellovedette 

Quirine Viersen. 

  Muziekcentrum Enschede vrijdag 8 november 2019 20.00 uur
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Die Jahreszeiten
op uitnodiging van Toonkunstkoor Caecilia

Iassen Raykov | dirigent   •   Toonkunstkoor Caecilia | koor

Joseph Haydn | Die Jahreszeiten

Met zijn dirigent Iassen Raykov ontfermt Toonkunstkoor Caecilia zich over Haydns Die 

Jahreszeiten. Toen de componist het schreef was hij 65 jaar oud maar nog vol vitaliteit om 

zo’n sprankelend en levendig oratorium neer te zetten. Een geknipt werk voor het minstens 

even vitale Zwolse koor met begeleiding van het orkest.

  De Spiegel, Zwolle vrijdag 15 november 2019  20.00 uur

Mozart en Rutter in concert 
op uitnodiging van ECOK Oratoriumkoor

Erik Kotterink | dirigent   •   ECOK Oratoriumkoor | koor   •   Lisette Bolle | sopraan

Carina Vinke | alt   •   Erik Slik | tenor   •   Peter Arink | bas

Wolfgang Amadeus Mozart | Waisenhaus Messe   •   John Rutter | Mass of the Children

Wolfgang Amadeus Mozart | Requiem 

Mozart trakteerde ons als twaalfjarige jongen al op deze Waisenhaus Messe, 

gecomponeerd bij gelegenheid van de inwijding van de Waisenhauskirche te Wenen in 

1768. Rutter deed het in onze tijd nog eens over met deze ‘kindermis’ Mass of the Children. 

Traditionele Latijnse en Griekse teksten worden hier verweven met Engelse gedichten. 

Met een prachtige rol voor kinderkoor. Ten slotte Mozarts wereldberoemde Requiem dat 

hij schreef in opdracht van de excentrieke graaf Franz von Walsegg en dat uiteindelijk – 

slechts gedeeltelijk klaar – op zijn eigen begrafenis werd uitgevoerd. 

  Muziekcentrum Enschede zaterdag 9 november 2019 20.00 uur

Paulus
op uitnodiging van Toonkunstkoor Enschede

Jacco Camphens | dirigent   •   Toonkunstkoor Enschede | koor

Evelyn Ziegler | sopraan   •   Eske Tibben | alt   •   Mattijs Hoogendijk | tenor

Robbert Muuse | bas 

Felix Mendelssohn | Paulus

Met de vorm van Bachs Passionen nog in zijn hoofd laat Mendelssohn in dit romantische 

oratorium de christenvervolger en later één van de grote verspreiders van het christendom 

Paulus tot leven komen. Vanaf het “Wachtet auf, ruft uns die Stimme” in de ouverture als 

verwijzing naar Paulus’ bekering tot aan de melodieuze aria’s, recitatieven en meeslepende 

koren toont Mendelssohn een groots palet aan klankkleuren en sferen.

  Muziekcentrum Enschede zondag 17 november 2019 14.30 uur

Ronald Brautigam speelt Mozart en 
Beethoven
Strijkersensemble van het orkest   •   Ronald Brautigam | piano en muzikale leiding

Wolfgang Amadeus Mozart | Divertimento KV 138   •   Wolfgang Amadeus Mozart | 

Pianoconcert KV 414   •   Ludwig van Beethoven | Pianoconcert nr. 3

Ronald Brautigam is Nederlands bekendste specialist in de pianomuziek van Mozart en 

Beethoven. Hij gaat de uitdaging aan om twee bekende pianoconcerten van deze grote 

meesters in een versie zonder blazers uit te voeren. Piano en strijkers vullen elkaar mooi 

aan. Qua klank liggen ze perfect in elkaars verlengde. Het verschil in de aangeslagen 

snaren van de piano en de gestreken snaren van de strijkinstrumenten geeft echter nét 

het kleurverschil dat het samenspel tussen die twee zo spannend maakt. Uiteraard neemt 

Ronald Brautigam naast de muzikale leiding ook de solopartij in beide werken voor zijn 

rekening. 

  De Spiegel, Zwolle zondag 24 november 14.30 uur 

Boris Giltburg overtuigt met 
Rachmaninovs Derde 

Alpesh Chauhan | dirigent   •   Boris Giltburg | piano 

Sergej Rachmaninov | Pianoconcert nr. 3   •   Richard Strauss | Ein Heldenleben

De Britse dirigent Alpesh Chauhan is niet meer weg te denken bij ons orkest. Niet voor 

niets sprak de Overijsselse pers over een ‘gouden combinatie’. Met Ein Heldenleben 

van Strauss dirigeert hij een schitterend virtuoos orkestwerk. Boris Giltburg vertolkt 

het Derde pianoconcert van Rachmaninov, het werk waarmee hij in 2013 de Koningin 

Elisabethwedstrijd op zijn naam zette en waarvan hij vorig jaar een enthousiast ontvangen 

cd-opname maakte. “De beste Rachmaninov 3 van de 21e eeuw en misschien wel de 

beste aller tijden!”, aldus de vakpers.

  Muziekcentrum Enschede vrijdag 22 november 2019 20.00 uur

Kerst met Karin Strobos en Mahler Vier 

Alexandre Bloch | dirigent   •   Karin Strobos  | mezzosopraan

Wolfgang Amadeus Mozart | Ouverture Die Zauberflöte

Wolfgang Amadeus Mozart | Aria ‘Voi che sapete’ uit Le nozze di Figaro

Wolfgang Amadeus Mozart | Aria ‘Deh per questo istante solo’ uit La clemenza di Tito

Wolfgang Amadeus Mozart | Aria ‘Mi tradi quell’alma ingrata’ uit Don Giovanni

Gustav Mahler | Symfonie nr. 4

De traditionele combinatie Kerstmis – Mahler, ooit door Jaap van Zweden bij het Orkest 

van het Oosten geïntroduceerd, wordt dit jaar in ere hersteld. Wat is een passender 

symfonie in de aanloop naar kerst dan Mahlers Vierde, die begint met sleebellen en eindigt 

in de hemel? Voorafgegaan door het engelachtig heldere stemgeluid van mezzosopraan 

Karin Strobos dat schittert in opera-aria’s van Mozart, belooft dit een feeëriek en sfeervol 

concert te worden. 

  Deventer Schouwburg zaterdag 14 december 2019 20.00 uur

  Muziekcentrum Enschede zondag 15 december 2019 14.30 uur
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Nieuwjaarsconcert
Thomas Jung | dirigent   •   Hila Fahima | sopraan

Giuseppe Verdi | Ouverture uit La forza del destino   •   Giuseppe Verdi  | Aria ‘Sul fil d’un 

soffio etesio’ uit Falstaff   •   Charles Gounod | Aria ‘Je veux vivre’ uit Roméo et Juliette

Amilcare Ponchielli | Danza delle ore uit La gioconda

Giuseppe Verdi | Aria ‘Caro nome’ uit Rigoletto

Gioacchino Rossini | Aria ‘Una voce poco fa’ uit Il barbiere di Siviglia

Jacques Offenbach | Aria ‘Les oiseaux de la charmille’ uit Les contes d’Hoffmann

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski | Suite uit Het Zwanenmeer

Een zinderend zingend Nieuwjaarsconcert waarmee het orkest 2020 inluidt. Daarvoor 

treedt de Israëlische coloratuursopraan Hila Fahima aan. Zij vult de eerste helft van deze 

avond met de mooiste en meest briljante aria’s uit Italiaanse en Franse opera’s. Na de 

pauze voert het orkest je mee in Tsjaikovski’s Zwanenmeer over een prins, die verliefd is 

op een mooi meisje dat door een boze tovenaar tot zwaan is omgetoverd. Zelfs zonder 

de dans is de muziek zo beeldend dat je je moeiteloos laat meeslepen in dit ontroerende 

sprookje.

  Muziekcentrum Enschede vrijdag 3 januari 2020  20.00 uur

  Deventer Schouwburg zondag 5 januari 2020 15.30 uur

  De Spiegel, Zwolle woensdag 8 januari 2020 20.00 uur

  De Tamboer, Hoogeveen zaterdag 11 januari 2020  20.15 uur

Weihnachtsoratorium
i.s.m. Stichting Twentse Matthäus Passion

Klaas Stok | dirigent   •   Consensus Vocalis | koor

Johann Sebastian Bach | Weihnachtsoratorium

Vlak voor kerst een avond lang muzikale en spirituele inspiratie. Het gehalte aan geniale 

Bach-vondsten is in het Weihnachtsoratorium even groot als in de nog beroemdere 

Matthäus Passion, net als de ontroerende kracht van dit grootse werk.

  Plechelmuskerk, Oldenzaal donderdag 19 december 2019  19.00 uur

  Jacobuskerk, Enschede vrijdag 20 december 2019  19.30 uur

Brahms, Britten & Bernstein
Massimo Quarta | dirigent   •   Silvia Careddu | fluit

Benjamin Britten | Four Sea Interludes uit Peter Grimes

Leonard Bernstein | ‘Halil’   •   Johannes Brahms | Symfonie nr. 1 

De eerste keer dat Massimo Quarta bij het Orkest van het Oosten te gast was maakte hij 

een overrompelende indruk, onder meer met Brahms. De tweede keer stal hij de show als 

dirigent én als vioolsolist en weer stond er een Brahms-symfonie op het programma. Voor 

zijn derde programma met het orkest koos Quarta voor Brahms’ Eerste symfonie en de 

Four Sea Interludes van Britten. Te midden van deze symfonische werken staat Bernsteins 

Halil voor fluit en orkest. Soliste is Silvia Careddu, voormalig eerste fluitiste van de Wiener 

Philharmoniker en één van de toonaangevende Europese virtuozen op fluit.

  Muziekcentrum Enschede vrijdag 17 januari 2020 20.00 uur

Annelien Van Wauwe speelt Debussy 
en Brahms
James Feddeck | dirigent   •   Annelien Van Wauwe | klarinet

Bedrich Smetana | Sárka uit Ma Vlast   •   Claude Debussy | Rapsodie voor klarinet en orkest

Johannes Brahms | Sonate opus 120, nr. 1 (arr. Berio)

Ludwig van Beethoven  | Symfonie nr. 4

Een glansrol voor de klarinet in dit concert dat onderdeel is van het Walter Boeykens 

Klarinet Festival. Annelien Van Wauwe soleert in twee beroemde klarinetstukken. Virtuoos 

is de Rapsodie van Debussy, uiterst romantisch is Klarinetsonate nr. 1 die Brahms aan het 

eind van zijn leven componeerde. De eerste klarinettist van het orkest kan, onder leiding 

van James Feddeck, schitteren in het symfonisch gedicht Sárka van Smetana waarin 

de componist een prachtige melodie voor de klarinet heeft voorgeschreven. Het concert 

eindigt met Beethovens Symfonie nr. 4, zijn minst gespeelde, meest onbekommerde 

symfonische werk.

  Muziekcentrum Enschede vrijdag 7 februari 2020 20.00 uur

Mozart en Schubert voor kamerorkest
Bas Wiegers | dirigent   •   Frederieke Saeijs | viool   •   Dana Zemtsov | altviool 

Wolfgang Amadeus Mozart | Sinfonia concertante   •   Franz Schubert | Symfonie nr. 5

Het solistenduo Frederieke Saeijs en Dana Zemtsov maakt van dit concert in 

kamerorkestbezetting een waar feest. Samenspelend zijn ze aan elkaar gewaagd. Voor 

Mozart, zelf zeer bedreven op de viool én de altviool, moet zijn Sinfonia concertante 

fantastisch geweest zijn om te schrijven. Onnavolgbaar laat hij de beide solisten om elkaar 

heen dansen zodat ze volledig in elkaar vervloeien.  In de Mozartiaans klinkende Vijfde 

symfonie van Schubert is dirigent Bas Wiegers als geen ander in staat om alle fijne details 

van dit kristallijne werk tot zijn recht te laten komen.

  Parkgebouw Rijssen zaterdag 1 februari 2020 20.00 uur

  De Reggehof, Goor zondag 2 februari 2020 14.00 uur

Familieconcert Uilskuiken (6+) 
Mark Haayema | concept, regie   •   Henk van der Schalk  | muziek

Elout Hol | poppen   •   Theater Gnaffel | spel

Uilskuiken is een komisch, muzikaal en brutaal sprookje over een EI-genzinnig uilskuiken. 

Dit verhaal begint met een ei. Daar begint immers alles mee. Of nou ja, volgens sommigen 

met een kip. Van wie dit ei is, is de grote vraag. Plots klinkt er een eigenzinnige melodie. 

Scheurtjes, barstjes en kraakjes doen het ei breken. Er komt een pluizig, wonderlijk diertje 

uit gekropen… Het uilskuiken kijkt zijn grote ogen uit en als hij zijn snavel opent... blijft het 

oorverdovend stil. Het orkest speelt samen met Theater Gnaffel Uilskuiken voor jong en oud!

  Deventer Schouwburg zondag 16 februari 2020 11.00 uur
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Rosanne Philippens speelt 
Beethovens Vioolconcert
Sascha Goetzel | dirigent   •   Rosanne Philippens | viool

Ludwig van Beethoven | Vioolconcert   •   Jean Sibelius | Symfonie nr. 2

Twee iconische werken uit het symfonische repertoire in dit programma. Rosanne 

Philippens, uitstekend kenner van Beethovens vioolrepertoire, speelt diens immens 

populaire Vioolconcert. Geliefd bij een breed publiek maar gevreesd bij de grote violisten 

vanwege zijn technische uitdaging en stevige lengte. Van een heel andere orde is 

de Tweede symfonie van Finlands nationale componist Sibelius. Muziek met een 

triomfantelijke uitstraling en bijna revolutionaire overtuigingskracht. 

  Muziekcentrum Enschede vrijdag 6 maart 2020  20.00 uur

  De Spiegel, Zwolle zaterdag 7 maart 2020 20.00 uur 

  Deventer Schouwburg zaterdag 14 maart 2020 20.00 uur

ICOON: 80 jaar Lucinda Childs 
i.s.m. Introdans
 
Ryan Bancroft | dirigent   •   Frank Peters | piano

Simeon ten Holt | Canto Ostinato   •   Ludovico Einaudi  | Petricor uit ‘Elements’

Henryk Gorecki | Concerto Harpsichord   •   Wojciech Kilar | Pianoconcert

John Adams | The Chairman Dances 

Balletgezelschap Introdans maakte een voorstelling rond choreografe Lucinda Childs die in 

2020 haar tachtigste verjaardag viert. Deze ‘grand old lady’ van de Amerikaanse moderne 

dans heeft een geheel eigen en uniek idioom: abstract, bijna mathematisch en daarom 

razend moeilijk om te dansen. Naast muziek van Einaudi, Górecki en Kilar, ook werk van 

Adams en Ten Holt, twee componisten die als minimalisten naam hebben gemaakt. 

De muzikale leiding is in handen van Ryan Bancroft, die al verscheidene succesvolle 

concerten bij het orkest heeft gedirigeerd.

  De Spiegel, Zwolle dinsdag 18 februari 2020 20.00 uur

Bruid te koop! Nederlandse Reisopera 

Ed Spanjaard | dirigent   •   Consensus Vocalis | koor

Bedrich Smetana | De verkochte bruid

De Reisopera steekt Smetana’s komische opera Die verkaufte Braut in een eigentijdse 

nieuwe jas! De opera wordt gezongen in een fonkelnieuwe, Nederlandse bewerking van 

Anne Lichthart. Daarmee wordt Bruid Te Koop! ontdaan van het etiket ‘folkloristisch’ 

en krijgt het de kans om opnieuw ontdekt te worden als een van de meest geslaagde 

komedies uit het operarepertoire. Het meisje Marenka heeft verkering met de arme, 

maar knappe Jenik. Echter, haar vader had haar al beloofd aan de zoon van Micha, in ruil 

voor een grote lening. Als vader de belofte breekt, moet hij al het geld terugbetalen… Zal 

Marenka dit accepteren? Hoe reageert Jenik hierop? En de nieuwe huwelijkskandidaat 

Vasek?

  Wilminktheater Enschede zaterdag 14 maart 2020 20.00 uur

  De Spiegel, Zwolle zaterdag 18 april 2020 20.00 uur  

Ook te zien in Amsterdam, Breda, Emmen, Groningen, Den Haag, Heerlen, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam en Utrecht

Matthäus Passion
i.s.m. Stichting Twentse Matthäus Passion 

Consensus Vocalis | koor

Johann Sebastian Bach | Matthäus Passion

Bachs Matthäus Passion is en blijft in Nederland onverminderd populair. De beeldende 

muziek bij het lijdensverhaal van Christus raakt miljoenen mensen. Een intensere 

manier om de lijdenstijd te beleven dan via Bachs muziek is er bijna niet. Daarom grijpen 

duizenden mensen, religieus of niet, een uitvoering van de Matthäus Passion aan om zich 

te bezinnen en de zin van leven en dood te overdenken.

  Plechelmuskerk, Oldenzaal vrijdag 3 april 2020 19.00 uur

  Muziekcentrum Enschede zaterdag 4 april 2020 19.00 uur

Matthäus Passion 
op uitnodiging van Toonkunstkoor Caecilia

Iassen Raykov | dirigent   •   Toonkunstkoor Caecilia | koor   

Johann Sebastian Bach | Matthäus Passion

Bachs Matthäus Passion is en blijft in Nederland onverminderd populair. De beeldende 

muziek bij het lijdensverhaal van Christus raakt miljoenen mensen. Een intensere 

manier om de lijdenstijd te beleven dan via Bachs muziek is er bijna niet. Daarom grijpen 

duizenden mensen, religieus of niet, een uitvoering van de Matthäus Passion aan om zich 

te bezinnen en de zin van leven en dood te overdenken.

  Dominicanenkerk, Zwolle woensdag 1 april 2020 19.00 uur
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Prokofjevs Derde Pianoconcert en 
Tsjaikovski Vijf 
 
Tung-Chieh Chuang | dirigent   •   Anna Vinnitskaya | piano

Anatoli Ljadov | Het betoverde meer   •   Sergej Prokofjev  | Pianoconcert nr. 3  

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski | Symfonie nr. 5

‘Een ware leeuwin achter de toetsen’ typeerde de pers onlangs de Russische pianiste 

Anna Vinnitskaya. Zij schittert in het virtuoze Derde pianoconcert van Prokofjev, waarin 

de componist zich van zijn romantische kant laat zien, maar ook bewijst al stevig in de 

twintigste eeuw te staan. De Vijfde symfonie van Tsjaikovski is een overweldigende 

klankbelevenis: één prachtige melodie loopt als leidraad door alle delen, beginnend als 

sombere treurmars culmineert hij in een juichend triomfantelijke fanfare. Het programma 

opent met Het betoverde meer van Tsjaikovski’s tijdgenoot Ljadov: een schitterend 

sfeerbeeld van een denkbeeldig geheimzinnig meer verscholen in het uitgestrekte 

Russische Taiga woud. 

  Muziekcentrum Enschede vrijdag 17 april 2020  20.00 uur
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EENVOUDIG BESTELLEN

Kaarten en abonnementen
Kaarten en abonnementen voor concerten van het Orkest van het Oosten zijn te koop via de 

websites en kassa’s van de concertlocaties. Op deze websites vindt u ook informatie over het 

retourneren van kaarten en het aanvragen van duplicaatkaarten.

Via onze website www.ovho.nl vindt u bij de concerten de link naar de betreffende speellocatie.

La musica d’Italia met Respighi en 
Tjsaikovski 
Strijkersensemble van het orkest   •   Carla Leurs | viool en muzikale leiding

Ottorino Respighi | Antiche danze ed arie, Suite nr. 3   •   Antonio Vivaldi | Vioolconcert ‘Il 

grosso Mogul’   •   Pjotr Iljitsj Tsjaikovski | Souvenir de Florence

Een schitterend en zonnig Italiaans strijkersconcert onder leiding van – vanaf 1 september 

‘voormalig’ – concertmeester Carla Leurs. Daarin oude Italiaanse dansen, voor strijkorkest 

gearrangeerd door Respighi, en het Oosters aandoend Vioolconcert ‘Il grosso Mogul’ 

van Vivaldi. Tot besluit speelt het ensemble Tsjaikovski’s herinnering aan zijn verblijf in 

Florence. Aan alle kanten voel je de zwoele, maar ook vurige mediterrane ambiance, 

gehuld in een Russische sfeer van weemoed en verlangen.

  Muziekcentrum Enschede vrijdag 8 mei 2020  20.00 uur

  De Voorveghter, Hardenberg donderdag 14 mei 2020 20.15 uur

La douce France met Otto Tausk
Otto Tausk | dirigent   •   Roger Muraro | piano

Claude Debussy | Prélude à l’après-midi d’un faune   •   Maurice Ravel | Pianoconcert voor 

de linkerhand   •   Guillaume Connesson | N.N. (in memoriam Eduard van Beinum) 

Igor Stravinsky | Suite uit De Vuurvogel (versie 1911) 

Op en top Frans is de dromerige sfeer van Debussy’s Prélude à l’après-midi d’un 

faune. Minstens even impressionistisch is Ravels Pianoconcert voor de linkerhand. Na 

spannende en spiksplinternieuwe noten van componist Guillaume Connesson, geroemd 

om zijn hedendaagse en zeer toegankelijke muziek, eindigt het concert met Stravinsky’s 

bontgekleurde ballet De Vuurvogel, dat in Parijs is ontstaan.

  De Spiegel, Zwolle zondag 10 mei 2020 14:30 uur 

  Muziekcentrum Enschede vrijdag 15 mei 2020  20.00 uur

Symphonic Cinema - The Echo of Being
Ben Glassberg | dirigent   •   Lucas van Woerkum | film   

Mahler | ‘Totenfeier’   •   Mahler | Deel 3 uit Symfonie nr. 4

Mahler | Adagio uit Symfonie nr. 10

Symphonic Cinema is de unieke concertvorm van cineast Lucas van Woerkum die bestaat 

uit schitterende filmverhalen op basis van live uitgevoerde symfonische muziek. Tijdens 

het concert past Van Woerkum subtiel de beelden aan zodat ze exact synchroon lopen 

met de muziek. Zo creëert hij een kunstwerk waarin beeld en geluid tot een wondermooie 

eenheid in elkaar vervloeien. Zijn nieuwste film The Echo of Being stelt het bewogen leven 

van Mahler centraal en reflecteert op het leven, de dood en alles wat daarna komt. Zelden 

beleefde u de mens Mahler en zijn muziek zo intens.

  Muziekcentrum Enschede vrijdag 5 juni 2020 20.00 uur
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Deventer Schouwburg
Leeuwenbrug 2

7411 TJ Deventer

0900 - 3000 200 (€ 0,45 p/m)

www.deventerschouwburg.nl

De kassa is geopend op 

voorstellingsdagen vanaf 18.00 

uur tot aanvang voorstelling en 

in het weekend vanaf een uur 

voor de voorstelling tot aanvang 

voorstelling. Telefonisch reserveren 

maandag t/m vrijdag van 9.00 uur 

tot 21.00 uur, zaterdag en zondag 

van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Muziekcentrum Enschede
Noorderhagen 27

7511 EK Enschede

Kassabalie in Wilminktheater

Wenninkgaarde 40-42

7511 PH Enschede

053 - 485 85 00

www.wilminktheater.nl

De kassa is geopend maandag t/m 

zaterdag van 12.00 – 17.00 uur.

Zwolse theaters – Theater de 
Spiegel
Spinhuisplein 14

8011 ZZ Zwolle

0900 - 1435 (€0,45 / minuut)

www.zwolsetheaters.nl

Kassa Zwolse theaters in 

Schouwburg Odeon (in Café Foyé) 

geopend dagelijks van 10.00 - 

20.30 uur. Kassa Zwolse theaters 

in Theater de Spiegel geopend 

vanaf één uur voor de voorstelling.
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Bridge to Liberation Experience 
 
Bridge to Liberation Experience 
De John Frost Brug is het toneel van Bridge to Liberation Experience, een 

onvergetelijk multimediaal spektakel dat alle Arnhemmers, maar ook publiek 

van ver daarbuiten in herdenking met elkaar verbindt. Dit jaar is het 75 jaar 

geleden dat tijdens de Slag om Arnhem de brug inzet was in de verbeten 

strijd om de bevrijding van Nederland aan het einde van de Tweede 

Wereldoorlog. 

Thema van dit jaar is ‘meerdere gezichten’, met als rode draad de verhalen 

van mensen die de Slag om Arnhem van nabij hebben meegemaakt. 

Verhalen van bewoners en bevrijders, maar ook van bezetters. Elk verhaal 

heeft zijn eigen gezichtspunt en deze vormen met elkaar een caleidoscoop 

van de geschiedenis. Het orkest onder leiding van de Zweedse dirigent Per-

Otto Johansson is het muzikale middelpunt van deze zeer bijzondere avond.

   Rijnkade, John Frost Brug vrijdag 20 september 2019 20.30 uur

       in Arnhem

Het Groot Gelders  
HRFSTWND orkest

Amateurmusici krijgen een podium met de ‘Groot Gelderse concerten’.  

Een compleet programma met repetities, begeleiding en als grand finale: een 

concert in symfonische bezetting. Ook muzikanten uit Overijssel zijn van harte 

welkom! Dus ben je amateurmusicus en heb je zin om mee te doen? 

 

Meld je aan via www.hetgeldersorkest.nl/amateurmusici

Eric Corton

Eric Corton is een artistieke duizendpoot. Naast acteren en presenteren op radio en 

televisie, schrijft hij boeken en columns, geeft hij lezingen, maakt hij muziek en is hij 

ambassadeur voor het Rode Kruis. Corton en Het Gelders Orkest hebben al vaker 

samen gewerkt en dit jaar staat hij wederom op de Gelderse podia. 

Ouder worden is voor acteur en presentator Eric Corton net zo fascinerend als 

confronterend. Een mens heeft een heel leven geleerd, beleefd, ondervonden en 

onthouden. In een leven van tachtig jaar zijn ongelooflijk veel dingen gebeurd, 

uitgevonden en weer verdwenen. Maar hoe klinkt ouder worden eigenlijk? Hoe 

ver  schillend is bijvoorbeeld een vroeg stuk van Beethoven in vergelijking met zijn 

laatste werk, als hij haast doof en ongelukkig zijn noten op papier ramt? Hoe klinkt 

puberaal muzikaal gebral en welke componist werd niet om aan te horen naarmate 

hij ouder werd? Wat is het geluid van een langzame doodsstrijd? Eric Corton en 

het orkest onderzochten het en presenteren in ‘Ouder worden’ een avond vol 

verrassende stukken en mooie verhalen.

Cortons programma ‘Strijden voor vrijheid’, in het kader van 75 jaar bevrijding, staat 

in het teken van strijders op en aan alle fronten. Voor de vrijheid, voor hun muziek, 

voor het leven, voor hun rechten, voor een betere wereld. Eric Corton portretteert 

verschillende generaties vrijheidsstrijders. Hun inspirerende verhalen worden 

ondersteund door het orkest, dat werken ten gehore brengt waarin die strijd 

doorklinkt. Wat is voor jou het strijden waard? In een avond waarop muziek en 

verhalen elkaar versterken, zoeken we met elkaar naar antwoorden.

Ouder worden 

  Musis, Arnhem donderdag 16 januari 2020 20.00 uur

  De Vereeniging,  Nijmegen vrijdag 17 januari 2020 20.15 uur

Strijden voor vrijheid

  Musis, Arnhem donderdag 23 april 2020 20.00 uur

  Orpheus, Apeldoorn vrijdag 24 april 2020 20.00 uur

  De Vereeniging, Nijmegen zaterdag 25 april 2020 20.15 uur

War Requiem 
 

Ter herdenking van de Slag om Arnhem voert het orkest met 225 musici, 

inclusief twee koren en toonaangevende solisten het monumentale War 

Requiem van Benjamin Britten uit. Met zijn geniale Requiem stelt Britten de 

zinloosheid van oorlog aan de orde. In het stuk verwerkte hij gedichten van 

de bekende Engelse oorlogsdichter Wilfred Owen. Owen vocht tijdens de 

Eerste Wereldoorlog in het Britse leger en stierf in de loopgraven waarover hij 

schreef. 

Op de titelpagina van de bladmuziek staat een citaat van Owen: ‘My subject 

is War and the pity of War. The Poetry is in the pity. All a poet can do today 

is warn.’ Britten schrijft later over zijn muziek: ‘Ik hoop dat het mensen tot 

denken aanzet.’ Met War Requiem geeft het orkest een waardig eerbetoon 

aan de ingrijpende gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog.

  Musis, Arnhem zaterdag 21 september 2019 20.30 uur

  Musis, Arnhem zondag 22 september 2019 14.15 uur
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De nieuwe orkestformatie verzorgt vanaf seizoen 19/20 concerten in Overijssel en Gelderland.  

De meeste serieprogramma’s worden in beide provincies gespeeld. Sommige concerten zijn 

echter heel specifiek verbonden aan een bepaalde regio. Graag attenderen wij u op een aantal 

speciale concerten en projecten in de provincie Gelderland. 

 

Meer informatie hierover leest u op www.hetgeldersorkest.nl.  

Concerten in Gelderland
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Om meteen maar even een misverstand 

uit de weg te ruimen: ze kweken niet 

het publiek van de toekomst. “Educatie 

gaat over het publiek van nú” , zeggen 

Monique en Eva. “Als deelnemers langs 

de concertzaal fietsen en denken: ‘Daar 

heb ik iets geweldigs meegemaakt’, is 

dat voor ons belangrijker dan de vraag of 

ze straks een trouwe bezoeker worden.”  

Brok in de keel 
Met die onvergetelijke ervaringen zit 

het wel goed, getuige de reacties van 

de deelnemers. Eva: “Zoveel energie als 

er vrijkomt in zo’n zaal vol kinderen!” 

Monique: “Ik krijg er ook na tien jaar 

nog vaak een brok van in mijn keel.” 

Samen ontwikkelen en organiseren ze 

educatieve activiteiten in Overijssel en 

Gelderland. De fusie verandert weinig 

aan de samenwerking, want die was 

op het gebied van educatie al langer 

praktijk. 

De educatieprojecten van beide 

orkesten vormen een belangrijke pijler 

van het muziekonderwijs in Gelderland 

en Overijssel. Muziek stimuleert de 

ontwikkeling van kinderen, op het gebied 

van bewegen, leren en (omgaan met) 

emoties. Dat geldt al bij luisteren, maar 

in dit geval gaan kinderen altijd ook zelf 

aan de slag, samen met musici uit het 

orkest. Eva: “Het draait om al doende 

ontdekken.”

Kijkjes achter de schermen 
Het programma aan lessen, workshops 

en concerten volgt een doorlopende 

leerlijn van groep één tot en met acht. 

Maar er zijn ook activiteiten voor het 

voortgezet onderwijs. Monique: ”Op die 

manier werken leerlingen minimaal drie 

keer in hun schooltijd samen met onze 

musici. Eerst in de veilige omgeving van 

het klaslokaal en met een ensemble op 

school of in de wijk. Daarna met kijkjes 

achter de schermen en schoolconcerten 

in de grote zaal.” 

In het veelzijdige educatie-aanbod zijn 

de ‘meedoeconcerten’ bijvoorbeeld 

al elf jaar een succesnummer. De 

programma’s zijn ondertussen zo 

verfijnd dat leerkrachten zich aan alle 

kanten ondersteund weten. Dat is 

belangrijk, omdat juist zij vaak nog over 

een drempel heen moeten. Monique en 

Eva: “Veel docenten zijn onzeker over 

hun muzikale kwaliteiten. Inmiddels zijn 

ze er wel van doordrongen dat ze met 

het digitale lesmateriaal en instructie-

filmpjes prima uit de voeten kunnen.”

 

Je artiest voelen met de musici
Hoe beproefd de structuur ook is, elk 

meedoeconcert is anders. Alleen al door 

de uiteenlopende verhalen die de basis 

vormen. In de voorbereidende lessen 

maken de leerlingen al kennis met de 

verteller. Eva: “Eenmaal in de zaal kan hij 

meteen een band smeden tussen het 

orkest en de kinderen. Je merkt dat ze 

meteen worden gegrepen, ook doordat 

ze zich artiest voelen met de musici.” 

Monique: “De muziek zet de verbeelding 

aan het werk en versterkt de emoties 

die de verhalen oproepen.” En dan 

vergeten de kinderen alles om zich 

heen, zo blijkt. Ze herinnert zich nog een 

concert in Zwolle met koningin Máxima 

als eregast. “Zij merkte het zelf op: zodra 

het orkest begon te spelen waren de 

nieuwsgierige blikken niet meer op haar 

gericht.”

De inbreng die kinderen hebben 

is heel divers, van bodypercussie, 

zingen en dansen tot een gedicht, 

tekening of filmpje. “Zo kan elk 

kind een succeservaring opdoen, 

wat een boost geeft aan het 

zelfvertrouwen.” De groepsdynamiek 

in de klas kan echt veranderen door 

zo’n project, is de ervaring van beide 

educatiemedewerkers. “Kinderen die 

worden gepest voelen zich opgenomen. 

Of iemand met autisme durft als dirigent 

voor de groep te gaan staan.” 

Passie overbrengen
Het educatieteam bereikt niet alleen 

kinderen. Ook volwassenen wordt een 

op maat gemaakte ontdekkingsreis 

door de klassieke muziek geboden. Van 

Iedereen kan meedoen en wordt gehoord. Dat is het 

uitgangspunt van het educatieteam van het Orkest van 

het Oosten en Het Gelders Orkest. Monique Wijnker en Eva 

Wilgers over de kracht van muziek: “Kinderen worden meteen 

gegrepen. Ze voelen zich één met het orkest.” 

MONIQUE WIJNKER EN EVA WILGERS:  EDUCATIE 
GAAT OVER PUBLIEK VAN NU

‘Muziek biedt altijd een 
manier om je te uiten’

(jonge) vluchtelingen tot ouderen in 

de wijk of amateurmuzikanten. “Voor 

amateurs fungeren orkestmusici als 

rolmodel. Door muzikanten te coachen 

of door als solist op te treden bij een 

concert van een amateurorkest kunnen 

ze hun passie voor klassieke muziek 

overbrengen.”

Populair bij jongeren en volwassenen 

is de reeks ‘Maestro Jules’, waarbij 

dirigent Jules van Hessen telkens een 

ander werk op speelse wijze ontrafelt. 

Monique: “Zodat je heel anders luistert 

wanneer het stuk daarna helemaal 

wordt gespeeld. Ongemerkt heb 

je ook heel veel opgestoken over 

muziektheorie.”“En”, benadrukt Eva:  

“Maestro Jules is voor iedereen leuk: of 

je nou wilt kennismaken met klassieke 

muziek of als doorgewinterde luisteraar 

wilt weten hoe een werk in elkaar 

steekt.”

Leren van elkaars werelden
Een primeur dit seizoen is  

Uilskuiken (6+), dat samen met 

poppentheater Gnaffel uit Zwolle wordt 

gemaakt en waarbij gebarentaal in de 

voorstelling wordt geïntegreerd. “Het 

gaat over anders zijn en hoe dat juist 

een kracht kan blijken”, vertelt Monique. 

Behalve op scholen wordt Uilskuiken 

ook uitgevoerd als familieconcert, 

nadrukkelijk bedoeld voor zowel horende 

als slechthorende en dove kinderen. 

“Die mix is juist de kracht. Je leert van 

elkaars werelden.” 

Uilskuiken kan álle kinderen aanspreken, 

los van gehoorbeperkingen, weten de 

beide educatiespecialisten zeker. “Op 

elke school zitten altijd wel kinderen die 

om wat voor reden dan ook minder talig 

zijn ingesteld. Juist daar bewijst muziek 

zijn waarde. Muziek biedt altijd een 

manier om je te uiten.”

  “Een succeservaring  

  voor elk kind”  

  “Muziek doet zelfs de  

  koningin vergeten”  

S
E

IZ
O

E
N

S
B

R
O

C
H

U
R

E
 2

0
19

-2
0

2
0

40

  “Dit seizoen bereiken we ruim 36.000 kinderen en 

  volwassenen met educatieve projecten”  
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WORD VRIEND 

Al meer dan zestig jaar ondersteunt de 

Stichting Vrienden van het Orkest van 

het Oosten het orkest. Dat doen deze 

Vrienden niet alleen door regelmatig 

concerten te bezoeken, maar vooral ook 

door financiële steun te bieden in de 

vorm van een jaarlijkse bijdrage vanaf 

vijfentwintig euro.  

Met úw bijdrage maakt u het mogelijk 

dat ‘ons’ orkest als belangrijke culturele 

voorziening kan blijven bestaan en 

speciale projecten kan uitvoeren 

naast de traditionele concerten in de 

concertzaal. Met steun van de Vrienden 

kan het familieconcert Uilskuiken 

plaatsvinden, worden educatieve 

projecten voor basisschoolleerlingen 

ondersteund en is er een bijdrage 

geleverd aan de aanschaf van 

gehoorbeschermers voor musici.  

Bovendien worden projecten 

ondersteund die een publiek bereiken 

dat (nog) niet in de concertzaal komt. 

Hiermee wordt de verankering in de 

samenleving versterkt en levert het 

orkest een belangrijke bijdrage aan de 

culturele samenleving van Overijssel!

Het orkest verwelkomt graag  
nieuwe Vrienden
Voor meer informatie over tarieven of 

het aanmelden als Vriend kunt u terecht 

bij de promotiebalie tijdens de concerten 

of kijk op www.ovho.nl onder het kopje 

Steun.

Als Vriend geniet u de  
volgende voordelen:
• Tien keer per jaar ontvangt u onze 

digitale VriendenNieuws met 

nieuwtjes, wetenswaardigheden 

en achtergrondinformatie over het 

orkest, musici en klassieke muziek

• Een uitnodiging voor het jaarlijks 

exclusieve ‘Dank u wel Concert’

• De mogelijkheid met korting deel te 

nemen aan de Luistercursus van de 

Vrienden

• Voorrang bij abonnementenverkoop 

• Gratis deelname aan de openbare 

repetitie voor Vrienden inclusief meet 

& greet met dirigent en/of solist

• Mogelijkheid deel te nemen aan een 

Vriendenreis

Fiscale voordelen
De Stichting Vrienden van het Orkest 

van het Oosten is een door de overheid 

erkende Algemeen Nut Beoogde 

Instelling (ANBI); schenkingen aan de 

stichting zijn daarom fiscaal aftrekbaar. 

U kunt een eenmalige schenking 

doen, een dergelijke schenking is 

beperkt aftrekbaar. U kunt ook een 

periodieke schenking doen die – onder 

voorwaarden – geheel aftrekbaar is. 

Eén van die voorwaarden is dat een 

overeenkomst wordt gesloten. Sinds 

2014 kan dit zonder tussenkomst 

van een notaris door middel van een 

‘overeenkomst periodieke schenking’. 

Deze is bij het Orkest van het Oosten op 

te vragen.  

Voor vragen over andere mogelijkheden 

om te schenken kunt u terecht bij de 

notariële deskundigen van Damsté 
advocaten - notarissen, partner 

van het Orkest van het Oosten, op 

telefoonnummer 053 - 484 00 00 of via 

e-mail info@damste.nl.

Versterk uw relatie met het orkest
Bent u enthousiast bezoeker van de concerten van het Orkest van het Oosten en 

geniet u iedere keer weer van de prachtige klank van het orkest? Raak dan nog meer 

betrokken bij ons orkest en de muziek en word Vriend! 
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Wilt u meer informatie  
over de stichting?  
Neem dan contact op via 
vrienden@ovho.nl 

of telefonisch via 
053 – 487 87 00.

SUBSIDIËNTEN

HOOFDSPONSOR

SPONSORS

CLASSSH in Deventer kwam perfect tot zijn recht in de Lebuïnuskerk.
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Musici & Medewerkers

De seizoensbrochure is samengesteld voordat het Orkest 
van het Oosten en Het Gelders Orkest één organisatie 
vormen. De concerten die in deze brochure worden 
gepresenteerd, zullen uitgevoerd worden door musici van 
het ‘nieuwe’ orkest afkomstig uit het Orkest van het Oosten 
en Het Gelders Orkest. Daarom hebben wij ervoor gekozen 
om beide namenlijsten in de brochure op te nemen. Zo kunt 
u alvast kennismaken met nieuwe gezichten.  

Dit overzicht toont de namen van de personen die op 

peildatum 1 mei 2019 verbonden zijn aan het Orkest van het 

Oosten en Het Gelders Orkest. 

* Eerste concertmeester            ** Plaatsvervangend concertmeester of aanvoerder                    *** Plaatsvervangend aanvoerder

Orkest van het Oosten 

Vaste dirigent
Ed Spanjaard

Eerste viool
Carla Leurs *
Peter Bogaert **
Inge Bergenhuizen

Marie-Thérèse Herrman

Cordula Kocian

Roelof de Lange

Dorothea Mertin

Athena Norcia

Michael Rein

Clare Robinson

Janne Sörensen

Tweede viool
Robert Windak **
Ruth Cox

Judith Glas - Ten Cate

Almut Hauser

Karl Sousa

Kati Tenner

Annemarie van Viegen

Margo van Vliet - Koopmans

Altviool
Michèle Sidener **
Renato Damonitsa

Margaret Cruickshank 

Peter Hans Keuning

Roelf Schepel

Eva Suslikova

Richard Wagner

Cello
Judith Chapman **
René Geesing **
Sebastiaan van Halsema

Merel van Eersel

Luis Gomes Andrade

Anne Knappstein

Het Gelders Orkest 
 
Eerste viool
Cécile Huijnen *
Cindy Albracht **
Alexej Pevzner **
Farinaz Kheradpicheh

Janneke Roelofs

Anna Wiersum

Aimée Broeders

Pieternel van Lent

Alexander de Blaeij

Melanie Jansen

Winnie Hanel

Helena Druwé

Tweede viool
Marjolein van Dingstee **
Arthur Ornée *** 
Bert Neisingh

Saskia Bos

Martijn Tjoelker

Christien Gerritsen

Marjo Finke

Michaela van Buuren

Eva Bengtsson

Boukje Raes

Eszter Frauenholz

Marte Straatsma

Altviool
Meintje de Roest **
Eileen McEwan ***
Bart Peters ***
Wouter van Ettinger

Marieke Wenink

Peter van Praagh

Wim Traa

Jan Willem van der Eijk

Marian van den Berg

Cello
René Berman **
Maike Reisener **
Inge Grevink ***
Joke den Heijer

Eveline Rosenhart

Agaath Kooistra

Contrabas
Erik Olsman **
Michel Kroese

Fluit
Carola Ligt **

Hobo
Erna de Koning **
Esther Forschelen

Klarinet
Johan Naus **
Jorge Gaona Ros

Fagot
Hanneke Nijs **

Hoorn
Corina Liefers **
Hans Hilferink

Sanne Hoeijmakers

Trompet
Ido Jan Stalman **
Piertje Feenstra

Arthur Kerklaan

Trombone
Ben Cruiming

Peter van Klink

Tuba
Joost Smeets

Pauken/slagwerk
Bart van Grinsven **

Piano/celesta
Inge Lulofs

Contrabas
Aristotelis Potamianos **
Hans Blok ***
Joost Hillen ***
Jacinta Molijn

Julianne Vogel

Fluit
Peter Verduyn Lunel **
Gudrun Bourel ***piccoloïst

Hobo
Bram Kreeftmeijer **
Sigurd Smit 

Klarinet
Arno Stoffelsma **
Irene Teepe 

Fagot
Renée Knigge **
Joop Bremer

Hoorn
Syta IJpma

Kirsten Jeurissen

Trompet
Bob Koertshuis **
Tonnie Kievits

Jacq Sanders

Trombone
Jilt Jansma **
Christian Ansink ***
Dick Bolt 

Tuba
Arjan Stroop

Slagwerk
Peter Wolterinck ***
Jan Roel Hamersma

Harp
Diana de Vries

Algemeen directeur
Kees Meijer

Directie-assistent
Jeske Siers

Directiesecretaresse
Violette Vis - Jonkers

Human Resources
Angela de Jong -  

Winkelhorst

Jaen Rauhé

Artistieke zaken
Menno van Duuren

Educatie
Monique Wijnker

Anna Lesterhuis

Manager Orkestzaken
Léon Leijdekkers

Planning &  
Orkestzaken
Marij van der Meij

Algemeen directeur a.i. 
Peter de Leeuwerk

Artistiek manager
Guido Rooyakkers

Planner/ assistent  
artistieke zaken
Elka Berberich

Muziek-bibliothecaris
Elisa Rodenburg 

Orkestinspecteur 
Florien Rauws 

Orkestassistent
Leon Peters

René Knoop

Foyermedewerker
Radjkoemarie Bipat 

Marketing en  
sponsoring
Judith van Os

Ghilaine ten Brink

Rachel Wennekes

Productieleider
Freek van Vliet

Orkestassistent
Jos van Nellestijn

Financiën
Jaco Cornelissen controller

Erica Weijer

Marketing &  
Communicatie
Lucienne Kip – Oude Groote 

Beverborg

Lies Rubingh

Sponsoring
Yvette Schafraad

De Raad van Toezicht
Gerbrand Visser, voorzitter

Miriam Luizink

Frans van Vught

Jon Hermans-Vloedbeld

Frans Schuitemaker

Gert van der Leest

Jur Zandbergen

Medewerker  
educatie
Eva Wilger

Relatiemanager 
Melanie Jansen

HR manager
Angela de Jong- 

Winkelhorst

 

Administrator 
Sandra Jacobs

 

Controller
Hans Ekker

Officemanager
Petra Vedder

Anita Berendsen

De Raad van Toezicht
Aalt Dijkhuizen, voorzitter

Hans Esmeijer

Cees van Woudenberg

Stan Paardekoper

Ilse van Ravenstein

Cees in ‘t Veld
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VOLG HET ORKEST VAN HET OOSTEN

Altijd op de hoogte

Nieuwsbrief
Met de nieuwsbrief van het Orkest 

van het Oosten blijft u altijd op de 

hoogte. Meld u aan via de website 

www.ovho.nl/nieuwsbrief. U ontvangt 

dan maandelijks het laatste nieuws, 

interessante aanbiedingen en 

aantrekkelijke concerten in uw mailbox!

Video’s op Youtube
Van veel concerten maakt het Orkest 

van het Oosten opnames die vervolgens 

als highlights op ons YouTube-kanaal 

en onze website worden geplaatst. Nog 

even nagenieten van een concert? Ga 

naar youtube.com/orkestvanhetoosten. 

 

Het Orkest van het Oosten gebruikt verschillende 

communicatiemiddelen om u op te hoogte te houden, een kijkje 

achter de schermen te bieden en uw mening te horen. Zolang wij nog 

onder onze eigen naam – Orkest van het Oosten – optreden zullen 

onze communicatiekanalen gerelateerd zijn aan OvhO en Orkest van 

het Oosten. 

Nieuws op Facebook
Op de Facebook- en Instagrampagina 

van het Orkest van het Oosten ziet 

u nieuws vers van de pers. Foto’s, 

video’s, recensies en reacties van en 

over het orkest worden hierop gepost. 

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u 

onze berichten liket of deelt. Wanneer 

u van plan bent een concert van ons te 

bezoeken, kunt u zich aanmelden voor 

het betreffende Facebookevenement 

en uw eigen Facebookvrienden hiervoor 

uitnodigen. Uiteraard zijn uw reacties op 

onze berichten zeer welkom!

E-mail  info@ovho.nl 

Contact  www.ovho.nl/contact 

 

X facebook.com/uworkest

[ instagram.com/orkestvanhetoosten

Y twitter.com/uworkest

V youtube.com/orkestvanhetoosten

 www.classsh.nl

X facebook.com/classsh

[ instagram.com/classsh_nl

V youtube.com/classsh_nl

Colofon
Deze brochure is een uitgave van 

het Orkest van het Oosten.

Coördinatie
Afdeling marketing & communicatie 

Orkest van het Oosten

Concept & ontwerp
Brummer

Strategische Communicatie

Het orkest heeft geprobeerd alle 

rechthebbenden van beeld- en 

illustratiemateriaal te achterhalen en de 

rechten ervan in deze uitgave te regelen 

volgens de wettelijke bepalingen. Degenen 

die desondanks menen rechten te kunnen 

ontlenen aan door ons gepubliceerd materiaal 

kunnen contact opnemen met de afdeling 

Marketing & Communicatie van het orkest  

via marketing@ovho.nl.

Geef uw 
mening!
Musici en medewerkers zijn altijd 

benieuwd naar uw mening. Feedback, 

klachten, complimenten, inspirerende 

anekdotes en verrassende ervaringen 

horen wij graag.

HOE BEREIKT U ONS?
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Orkest van het Oosten
Van Essengaarde 10

7511 PN Enschede

053 – 4 87 87 00

info@ovho.nl

Vrienden van het Orkest  
van het Oosten
Van Essengaarde 10

7511 PN Enschede

053 – 4 87 87 00

vrienden@ovho.nl

Contact  
gegevens

Concertmeester Carla Leurs betoverde De Spiegel met haar spel.Adventure seats brengen het orkest letterlijk en figuurlijk dichterbij.
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