
Het orkest in 2017 
In het jaar 2017 vierde Philharmonie Gelre haar 90 jarig bestaan met vele hoogtepunten. Dit jaar 
kende helaas ook een aantal verdrietige momenten.


28-01 Openingsfeest

In de kleine zaal van het Luxor in Arnhem hebben we de leden met aanhang uitgenodigd. Op deze 
avond werd het programma van het lustrumjaar onthuld met een filmpje. Met petit fours en 
prosecco werd er geproost op een bijzonder lustrumjaar. Daarna was er muziek van dj Cas en 
heeft iedereen genoten van een leuke avond met lekkere hapjes van de borrelcie. Aan het eind 
van de avond ging iedereen naar huis met een mooie dopper.


11-02 Workshops

Op deze drukbezochte zaterdag kwamen er maar liefst 90 muzikanten uit hele regio naar het 
Olympus voor workshops. Er werden zes groepen gemaak: klarinetten o.l.v. Arthur Kamp, koper 
o.l.v. Robbert Vos, saxen o.l.v. Jos Baggermans, fluiten o.l.v. Marjolein Vermeeren, slagwerk o.l.v. 
Raymond en Maarten Zaagman


01-04 Reünieconcert

Op 1 april kwamen vele leden en oud-leden naar het Olympus voor het Reünieconcert. Er hadden 
zich hadden 26 oud-leden aangemeld en er was dus veel bij te praten. Oud-dirigent Hans Welle 
was ook van de partij, onder zijn leiding speelden van de repetitie ‘Lord of the Rings’, ‘ Salute to 
American Jazz’ en ‘ Pirates of the Carribean’. 

Huidige dirigent Joop Boerstoel vervolgde de middag met ‘ The Wayfaring stranger’, ‘ Molly on 
the shore’ , ‘ El Cumbanchero’ en ‘ Il Triello’ waarbij Frank Snijkers zijn solo ten gehore gaf. 


Op de reuniedag was oud-lid Jan Schrijver ook aanwezig, op 7 april  is hij helaas overleden. 


27-04 Koningsdag

Op Koningsdag was het weer ons niet zo goed gezind, het buitenconcert in de steile tuin in park 
Sonskbeek kon hierdoor helaas niet doorgaan. Gelukkig vond Rianne een goed alternatief. Voor 
een zeer enthousiast publiek hebben we in de gymzaal van ‘s Koonings Jaght gespeeld. Het 
repertoire bestond vanwege het lustrumjaar uit een door de leden samengestelde lijst.


29-04 Uitvaart Harry

Op 29 april namen we afscheid van Harry met een prachtige viering in het Memorarium in 
Arnhem. Het was indrukwekkend en emotioneel. Met mooie muziek en een verhaal door Hennie 
hebben we  bijgedragen aan deze persoonlijke uitvaart. Wij zijn Harry en zijn familie zeer dankbaar 
dat we mochten bijdragen aan zijn afscheid. En dat we van het ontvangen collectegeld een 
muziekstuk Echoes of San Marco hebben kunnen kopen. Er zijn geen woorden voor het verlies 
van een bijzonder mens, maar het was goed om Harry op deze manier een waardig vaarwel te 
wensen.


04-05 Herdenkingsconcert

Samen met het koor Capella Arnhem onder leiding van Jan van Dijk hebben we onder andere On 
a Hymnsong of Philip Bliss, Lux Aurmque en Last Spring ten gehore gebracht in de Eusebiuskerk 
in Arnhem. Het was een mooi concert in de juiste sfeer voor 4 mei


11-06 Vriendenconcert

Speciaal voor de vrienden van Philharmonie Gelre zijn er ensembles samengesteld om een 
vriendenconcert te verzorgen in de sfeervolle concertzaal Oosterbeek. 

Het programma bestond uit: een blaaskwintet, een rietkwintet, een slagwerkgroep, een 
kopertentet, Marlimasa en Lucky Chops als gezellige uitsmijter. De middag werd aan elkaar 
gepraat door Hennie.

Het was een leuke middag die ons zeven nieuwe vrienden heeft opgeleverd. 


24-06 concert Boskapel

Samen met QHarmony hebben we een dubbelconcert gegeven in de Boskapel in Nijmegen. Dit 
was een plezierige samenwerking.




08-07 Escape city

Als lustrumactiviteit tijdens de zomerstop werd er een verrassingsuitje georganiseerd: Escape city. 
Leden verzamelden bij Dudok in Arnhem om in groepjes door de stad te wandelen en middels 
opdrachten zo snel mogelijk en met zoveel mogelijk punten bij het eindpunt,  het Aardvarken uit te 
komen. En daarna werd er lekkere tapas gegeten bij Ramblas. 


17-08 Barbecue

Nelleke had haar huis en mooie tuin in Ede ter beschikking gesteld voor de barbecue. Iedereen 
nam iets lekkers mee en er werd lekker gebakken op allerlei meegenomen barbecues. Het was 
een gezellige avond, waarin we zelfs verrast werden met ijs van de ijssalon. Heerlijk!


21-09 Jubileum Joop

In september was het 10 jaar geleden dat we Joop mochten verwelkomen als vaste dirigent van 
Philharmonie Gelre. Wij waarderen zijn uitstraling en passie, muzikale kennis, expressiviteit, en 
gedrevenheid al jaren. Zijn jubileum wilden we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan en dus 
werd er een verrassing georganiseerd. Op donderdag 21 september kwamen de leden extra vroeg 
bijeen op de repetitie om zich verstopt achter het gordijn van de aula van het Olympus op te 
stellen met feesthoedjes en al. Met Symone in het complot kwam Joop nietsvermoedend een 
schijnbare lege aula binnen. Waarna het gordijnen openden en het orkest de paso doble 
Puenteareas  inzette.  Na deze feestelijke serenade en speeches van Joop en Simen was er taart 
en repetitie.


07/08-10 Studieweekend

Vroeger dan andere jaren zijn we ook dit jaar weer naar Duitsland getogen voor het 
studieweekend. Er werd weer hard gerepeteerd onder leiding van Joop en repetitoren Jilt Jansma, 
en Marjolein Vermeeren. Zaterdagavond was er eerst een leerzame en leuke ritme-workshop door 
Raymond Jansen. Daarna gingen de voetjes van de vloer tot in de kleine uurtjes.

 

14-10 Try-out Dinxperloo

In Dinxperlo gaf Philharmonie Gelre in oktober een voorproefje van ons najaarsconcert samen met  
Psalm 150 o.l.v. Tijmen Botma. Die samen met solist Robbert Vos een aantal prachtige werken ten 
gehore bracht.


19-11 Musis-concert

In de nieuwe Parkzaal van het Musis hadden wij dit jaar ons Musisconcert met als thema 
Italiaanse meester. Vanaf het balkon openden de koperblazers het concert met het eerder 
genoemde Echoes of San Marco. Een kippenvelmoment. Ander hoogtepunt was solist Gerd 
Wensink met Dulcamarata.

Tijdens de overige stukken schilderde Wilma Veen een imposant schilderij geinspireerd door ons 
spel.

Dat het een succes was bleek wel uit de kaartverkoop.


16-12 Eindfeest

Om het lustrumjaar feestelijk af te sluiten verzamelden alle leden zich op 16 december bij 
Metropool geheel in glitter en glamourstijl. Er werd teruggeblikt met een pubquiz en kort 
vooruitgeblikt op het nieuwe jaar. Met de lustrumsoundtrack samengesteld door de leden werd 
het weer een leuke avond. 



