
 

 
 
 
Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel 
 
Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel, wil voor zoveel mogelijk mensen van betekenis 
zijn met live symfonische muziek. Onder leiding van chef-dirigent Otto Tausk biedt Phion 
een grote variëteit in muzikale programma’s met als doel te vernieuwen en te verrassen. 
Grenzen worden verlegd en kaders van traditionele concertbeleving, concertzaal en het 
vak van orkestmusicus worden doorbroken. Het orkest introduceert nieuwe thema’s en 
gaat samenwerkingen aan binnen en buiten het eigen vakgebied. Zo klinkt Phion elke keer 
anders en valt er voor iedereen iets te ontdekken. 
 
Door samen te werken met culturele partners, maar ook met coaching in de 
amateursector, het begeleiden van de Nederlandse Reisopera en diverse koren, 
muziekeducatie en talentontwikkeling, vervult Phion een actieve rol in de Gelderse en 
Overijsselse samenleving en ver daarbuiten en is het orkest een trots onderdeel van het 
culturele netwerk van deze twee Nederlandse provincies. 
 
Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel, is in 2019 ontstaan uit een fusie van Het 
Gelders Orkest uit Arnhem en het Orkest van het Oosten uit Enschede. De wortels van Het 
Gelders Orkest stammen uit 1889. De laatste decennia werd het orkest geleid door de 
chef-dirigenten Roberto Benzi, Lawrence Renes, Martin Sieghart en Antonello Manacorda. 
Onder leiding van o.a. Martin Sieghart en Antonello Manacorda maakte het orkest 
meerdere cd-opnamen met werken van onder meer Mahler, Schubert en Brahms.  
 
De geschiedenis van het Orkest van het Oosten begint in 1933. In de jaren negentig nam 
de ontwikkeling van het orkest een grote vlucht onder leiding van chef-dirigent Jaap van 
Zweden. Zijn opvolger Jan Willem de vriend leidde het orkest 10 jaar en zette onder meer 
alle Beethoven- en Mendelssohn-symfonieën met het orkest op CD. Ed Spanjaard leidde 
het orkest tot  de fusie met Het Gelders Orkest. 
 
Met ingang van seizoen 2020-2021 heet de nieuwe organisatie Phion, Orkest van 
Gelderland & Overijssel, en is Otto Tausk chef-dirigent van het orkest. Tausk is daarnaast 
music director van het bij het Vancouver Symphony Orchestra alsmede artistic advisor bij 
de Vancouver Symphony Orchestra School of Music.  
 

 

 


