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Muzikale Oktober Best 2021



DE STICHTING M.O.B.
De StichtingMuzikale Oktober Best (M.O.B.) is opgericht in 2009 en organiseert 
iedere twee jaar een muziekfestival in de gemeente Best (Noord Brabant). Dit 
festival vindt plaats in de maand oktober van ieder oneven jaar en heeft tot doel 
om (licht)klassieke muziek van kwalitatief hoog niveau onder de aandacht te 
brengen van een groot publiek.
De concerten zijn gratis met als doel de drempel naar deze muziek zo laag 
mogelijk te maken.

BESTUUR
Voorzitter: Rob Voeten
Secretaris: Jan van de Meulengraaf
Penningmeester: Toon van der Sloot
Lid: Theo Reijnders
Lid: Hillie Visser
Programmadirecteur: Olga van der Pennen

CONTACT
Secretariaat Stichting Muzikale Oktober Best (M.O.B.)
Klompenfabriek 18, 5684 NB  Best
info@stichtingMOB.nl

INFO
Website: www.stichtingmob.nl
Facebook: Stichting Muzikale Oktober Best
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VOORWOORD

Corona heeft het leven ingrijpend veranderd maar 
niet onze ambities om in 2021 ons tweejaarlijkse 
festival te organiseren. Wij zullen in oktober de 
inwoners van Best en omgeving een aantal gratis 
concerten aanbieden van een kwalitatief, hoog 
niveau. Dat bent u van ons gewend en dat gaat ook 
dit jaar gebeuren. Maar veel is nog onzeker over 
hoe we er in oktober voor staan. Vandaar dat onze 
plannen een voorlopig karakter hebben en zeker nog 
zullen worden bijgesteld naarmate de herfst nadert.

Onze opzet blijft dezelfde: muziek als de verbindende schakel tussen jong en oud, 
tussen maatschappelijke stromingen en in cultureel opzicht verschillende groepen. 
Meerdere concerten met elk een eigen klankleur en muzikale identiteit. De 
concerten zullen door de situatie waarin we verkeren dit najaar wat kleinschaliger 
van karakter zijn. Intiemer ook. Twee componisten zullen in de programmering 
extra aandacht krijgen: Camiel Saint-Saëns, gestorven in 1921 en Astor Piazzolla 
geboren in 1921. Dit keer hebben we de fagot gekozen als “toonaangevend” 
instrument in onze concerten. We openen ons festival op 8 oktober met een 
concert door het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht in de sportlocatie 
Naestenbest en sluiten het af met het Bevrijdingsconcert op 24 oktober in 
‘t Teaterke. Dat laatste concert zal dit jaar in het teken staan van de ‘overwinning’. 
Daarom zullen wij een aantal ‘overwinnaars’ van concoursen in de afgelopen tijd 
uitnodigen om hun kwaliteiten in muzikaal opzicht met ons te delen. De uitwerking 
van de programmering kunt u binnen afzienbare tijd op onze website zien. Zoals 
gebruikelijk zullen wij na de zomer met affiches en een programmaboekje het 
volledig uitgewerkte programma naar buiten brengen.

Rob Voeten
Voorzitter Stichting Muzikale Oktober Best
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OLGA VAN DER PENNEN
Olga van der Pennen is geboren in Leningrad, het tegenwoordige Sint-Petersburg. 
Op haar 5de begon zij met pianolessen en vanaf haar 9de leerde zij componeren. 
Na haar opleiding aan het Rimski-Korsakov Lyceum werd zij toegelaten tot het 
gelijknamige  Conservatorium te Sint-Petersburg. Daar studeerde zij, onder leiding 
van professor Sergei Slonimski, compositie en musicologie als hoofdvak met piano 
als bijvak. Op 23-jarige leeftijd studeerde Olga af als componiste, musicologe en 
muziekpedagoge.
Olga schrijft muziek in verschillende genres zoals kinderballetten en kamermuziek, 
maar ook popmuziek. In december 1989 vestigde Olga zich in Best. Zij is initiator 
en organisator van de concerten Jong voor oud waarbij jonge musici speciaal voor 
ouderen spelen. In 2009 richtte Olga de stichting Muzikale Oktober Best op met het 
doel om iedere twee jaar in de maand oktober een internationaal muziekfestival te 
organiseren. Het muzikaal hoogtepunt vormt  het Bevrijdingsconcert op 24 oktober.
Sinds 2010 is Olga lid van Rotaryclub Best-Oirschot. Olga is lid van Rotary ICC 
Nederland-Rusland en organiseert benefietelementen voor Rotary International. 
Hiervoor ontving zij in oktober 2019 de Paul Harris Fellow onderscheiding. In 2019 
werd Olga voor haar muzikale bijdrage aan de gemeenschap in Best onderscheiden 
met het lidmaatschap van de Orde van Oranje-Nassau.
Op haar cd Zo ver en zo dichtbij staan haar eigen composities, gebaseerd op de 
gedichten van Russische dichters. Olga zingt en begeleidt zichzelf op de piano. In 
verband met de 70-jarige bevrijding van Best heeft Olga haar compositie voor viool 
en piano Always with me als muzikaal geschenk aangeboden aan de gemeente 
Best. Always with me is ook de naam van haar tweetalige Nederlands-Russische 
album, met een tiental door haar gecomponeerde werken. Olga heeft gewerkt 
aan diverse film-, concert-en theaterproducties, waarvoor zij de muziek heeft 
geschreven; Olga zong daarbij en begeleidde zichzelf op piano. In maart 2021 
zorgde Olga met haar pianospel voor de muzikale omlijsting van de uitreiking van 
de Young Captain Award 2020. Deze 
uitreiking vond via livestreaming 
plaats vanuit  Museum de Hermitage 
in Amsterdam. In juni 2021 trad Olga 
samen met Odilia Carmen Chirica op 
in Muziekgebouw Eindhoven. Het 
programma Mijn Talisman bestond 
uit eigen composities van Olga. “Als ik 
een muziekstuk aan het componeren 
ben, dan richt ik me altijd tot 
mijn luisteraar. Ik vertel vaak een 
persoonlijk verhaal, deel mijn diepste 
emoties en dromen. Want van hart 
tot hart is mijn motto.”.
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CAMILLE SAINT-SAËNS
Wonderkind, gedreven componist en promotor van Franse muziek

Charles Camille Saint-Saëns werd in 1835 geboren in Parijs. Hij was enig kind en 
zijn vader stierf nog geen drie maanden na zijn geboorte. Zijn moeder en zijn 
oudtante bekommerden zich om zijn opvoeding. Door zijn oudtante kwam hij in 
aanraking met literatuur en muziek. Ze gaf hem zijn eerste pianolessen. Nog geen 
vier jaar oud schreef hij zijn eerste muziekstukjes. Hij was zeven jaar toen hij op 
piano- en op orgelles ging.
Het eerste optreden van Saint-Saëns vond plaats in 1846. Daarbij verbijsterde hij 
het publiek door het te laten kiezen welke van de 32 pianosonates van Beethoven 
hij zou spelen. Saint-Saëns blonk in zijn jeugd ook op andere gebieden uit. Hij was 
pas dertien toen hij zonder problemen werd aangenomen op het Conservatorium 
van Parijs. Zijn eerste symfonie schreef hij toen hij pas achttien jaar oud was. 
Hoewel Saint-Saëns geïnteresseerd was in de Duitse romantische muziek (Wagner, 
Liszt, Schumann), wilde hij vooral de Franse muziek promoten. Daarom richtte hij 
de Société Nationale de Musique op.
Begin jaren ‘50 van de 19e eeuw ontmoette Saint-Saëns voor het eerst Franz 
Liszt. Er ontstond een hechte vriendschapsband tussen de twee componisten. 
De muziekstijl van Liszt had grote invloed op de wijze waarop Saint-Saëns 
ging  componeren en pianospelen. Hij kreeg de bijnaam ‘Franse Liszt’. Saint-
Saëns’ melodische gave en zijn vermogen tot het bouwen van structuren in vele 
muziekgenres, werden gezien als een teken van grote fantasie en vakmanschap.
In 1886 schreef Saint-Saëns ter nagedachtenis aan Franz Liszt, die in dat jaar 
overleed, zijn monumentale Derde Symfonie in C-mineur, de zogenaamde 
Orgelsymfonie.
Het thema van het laatste deel, geïntroduceerd door het orgel, wordt gebruikt in 
de pophit If I Had Words uit 1977 van Yvonne Keeley en Scott Fitzgerald.
Le Carnaval des Animaux, (Carnaval der dieren) werd Saint-Saëns’ populairste 
werk. Saint-Saëns beschouwde het stuk als een grap en had het niet geschreven 
voor openbare uitvoering. Het heeft 
dan ook geen opusnummer en is pas 
uitgegeven in 1922, een jaar na de dood 
van de componist.
Na de scheiding van zijn vrouw in 
1878 ging Saint-Saëns op een aantal 
grote concerttournees. Hij ging graag 
naar Algerije en Egypte. Deze reizen 
beïnvloedden hem bij nieuwe composities. 
Naast muziek schreef hij ook omvangrijke 
muziekwetenschappelijke werken. Hij 
stierf eind 1921 op 86-jarige leeftijd.
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ASTOR PIAZZOLLA
Vader van de nieuwe tango

Astor Pantaleón Piazzolla is in 1921 geboren 
in Mar del Plata – Argentinië. In 1925 
verhuisde de familie naar New York, waar zij 
tot 1936 woonde en waar Astor – op 8-jarige 
leeftijd – zijn eerste bandoneon kreeg. Hij 
had diverse leermeesters zoals pianist Béla 
Wilda en tangozanger Carlos Gardel.
Nadat hij in 1936 in Mar del Plata was 
teruggekeerd, kwam hij in contact met violist Elvino Vardaro. De originele 
manier waarop Vardaro de tango benaderde, raakte Piazzolla en hij werd een 
bewonderaar van Vardaro. Op 17-jarige leeftijd verhuisde Piazzolla naar Buenos 
Aires en veroverde daar langzaam zijn plek in de wereld van de tango. Hij speelde 
in verschillende orkesten, ook in het AnibalTroilo y su Orquesta Tipica: het 
grootste tango-orkest van die tijd, dat dansbare tango’s speelde. Ook Piazzolla 
componeerde tango’s voor het orkest, maar het orkest paste die aan om ze 
‘dansbaar’ te maken zodat er niet veel van over bleef. Na een aantal jaren begon 
Piazzolla zijn eigen orkest. Ook componeerde hij filmmuziek. 
In 1949 vond hij dat het tijd werd om te stoppen met het orkest en de bandoneon 
en hij stopte bijna helemaal met tango. Hij zocht iets anders en kreeg sterke 
interesse in jazz en klassieke muziek. Dankzij het werk Buenos Aires (1951) 
won Piazzolla de Fabien Sevitzky-wedstrijd. Dat opende vele deuren: met zijn 
gewonnen studiebeurs kon hij studeren bij Nadia Boulanger, één van de beste 
muziekdocenten ter wereld. Hij wilde zich focussen op klassieke muziekstukken. 
Boulanger adviseerde hem echter de genres jazz, klassiek en tango met elkaar 
te combineren. Piazzolla componeerde muziekstukken waarin hij de tango een 
andere ‘draai’ gaf. De muziekstukken hadden weliswaar de klassieke tango als 
basis, hadden passie en melancholie, maar waren niet per se om te dansen. Deze 
nieuwe stijl kreeg de naam Tango nuevo en vergeleken met de klassieke tango 
waren de muziekstukken langer, complexer en afwijkend in compositievorm, 
arrangement, orkestratie en instrumentatie; onder meer door de toevoeging van 
een semi-akoestische jazzgitaar, een drumstel, een saxofoon, maar altijd met een 
vleugje bandoneon of accordeon voor het nostalgische effect.
Piazzolla oogstte hiermee in eigen land veel negatieve kritieken. In de rest van 
de wereld kon men deze stijl beter waarderen. Uiteindelijk kreeg hij ook in 
Argentinië waardering en werd hij in 1985 benoemd tot ereburger van Buenos 
Aires. Piazzolla overleed in 1992 op 71-jarige leeftijd.
Een voorbeeld van de tango nuevo die wereldwijd bekend werd is het nummer  
I’ve seen that face before van Grace Jones. Dit nummer is een modernere uitgave 
van de Libertango van Piazzolla. Een andere band die veel muziek in de stijl tango 
nuevo speelt is de Parijse band Gotan Project.
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DE FAGOT
De fagot is het laagst klinkende houten 
blaasinstrument en wordt aangeblazen door 
een dubbel-riet. De ‘fagot’, van het Italiaanse 
‘fagotto’ dat letterlijk ‘takkenbundel’ 
betekent, werd tussen 1500 en 1550 voor 
het eerst in Italië gebruikt. Het instrument 
stond algemener bekend als een ‘dulciaan’. 
Er waren meerdere formaten, van groot 
(laag) naar klein (hoog). De laagste dulcianen 
ontwikkelden zich tot de moderne fagot. Het 

instrument werd opgedeeld in vier stukken; niet vanwege transportgemak, maar 
vanwege de grotere precisie bij het boren van de houtstukken (totale lengte van 
de vierdelige buis is immers 2,59 meter). In de loop van de tijd is de fagot voorzien 
van steeds meer kleppen.
Naast de gewone fagot bestaat ook de contrafagot, die ruim twee keer zo lang 
is en daardoor precies een octaaf lager klinkt. Ook is er de kleinere fagottino die 
een kwart hoger klinkt dan de fagot en speciaal geschikt is voor jonge kinderen 
(vanaf 6/7 jaar).
Het riet is het deel van de fagot dat door 
aanblazen begint te trillen waardoor het geluid 
ontstaat. Voor het verkrijgen van een kwalitatief 
goede toon, is een ver ontwikkelde embouchure 
(lipspanning en mond- en kaakstand) vereist. 
Als een fagottist een slechte embouchure 
heeft, klinkt de fagot vaak houterig en nasaal. 
Topfagottisten kunnen echter een ronde, volle 
toon voortbrengen. Door de lipspanning te 
verhogen en het gebruik van een octaafklepje, 
kan zelfs een toon gemaakt worden die een octaaf 
hoger ligt dan normaal. Dit heet ‘overblazen’. De 
hoogste toon die zo voortgebracht kan worden, 
is afhankelijk van de vaardigheden van de 
fagottist.

De fagot heeft (indien goed bespeeld) een 
warme en donkere klank (de opa uit Peter en 
de Wolf). Bijzonder aan de fagot is het grote 
verschil in klankkleur tussen de lage en de 
hoge tonen. Hoe lager de fagottist speelt, hoe 
‘grover’ en ‘ruisiger’ (warmer) het instrument 
klinkt. Naarmate de toonhoogte stijgt, wordt 
de klank gladder en doordringender. In het 
middenregister lijkt de klank op die van de 
hoorn en in de hoogte lijkt de klank op die van 
een cello, altviool of menselijke tenorstem.
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DE PODIUMKUNSTENAARS

Orkest koninklijke luchtmacht
Het Orkest Koninklijke Luchtmacht is een van de drie militaire harmonieorkesten 
van de Nederlandse krijgsmacht. De musici verzorgen de muziek bij militaire 
ceremonies en staatsaangelegenheden. De muzikanten van het orkest spelen vooral 
popmuziek, jazz en filmmuziek. Regelmatig met gastartiesten. Het orkest beschikt 
over een vaste bezetting met gitaar, toetsen, basgitaar/contrabas en drums. Op de 
binnen- en buitenpodia bereikt het orkest duizenden muziekliefhebbers. Zij maken 
op een positieve manier kennis met een professionele luchtmachtorganisatie.
Het orkest geeft jaarlijks vele relatieconcerten. Dit zijn concerten die de Koninklijke 
Luchtmacht in regio’s rondom vliegbases aanbiedt. Commandanten van de 
vliegbases willen daarmee voor een  goede band zorgen met omwonenden.

Sinds 1 januari 2020 is majoor Patrick Curfs chef-dirigent. Curfs kent het orkest 
van binnenuit. Hij speelde er ruim 20 jaar als solist en lead-altsaxofonist. In 
die periode werd hij door voormalig chef-dirigent Jos Pommer regelmatig als 
repetitor of vervanger gevraagd. Deze ervaringen leidden tot proefdirecties en 
uiteindelijk tot zijn aanstelling als vaste dirigent. Geïnspireerd door zijn vader 
Jos die destijds als trompettist bij de Marinierskapel speelde, begon Patrick Curfs 
(1972) op 8-jarige leeftijd met trompetlessen. Al snel stapte Patrick over op de 
klarinet, om uiteindelijk voor de saxofoon te kiezen. Patrick studeerde saxofoon 
in de richtingen klassieke en lichte muziek aan de conservatoria van Tilburg en 
Rotterdam en rondde beide studies cum laude af.
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Elisaveta Blumina
De begaafde pianiste Elisaveta Blumina behoort tot de generatie van musici bij 
wie de muziek op de eerste plaats staat en die zich niet laat leiden door de muziek 
business. Dit bleef niet onopgemerkt en dat leverde haar een ECHO Klassik Award 
op. Elisaveta treedt met haar muzikale opvattingen in de voetsporen van de grote 
Russische pianotraditie van Heinrich Neuhaus.

Naast haar carrière op het podium bekleedt Elisavita Blumina vanaf 2012 de 
functie van artistiek directeur van het Internationaal Kamer Muziek Festival 
Hamburg.
Pianiste Elisaveta was als kind een hartstochtelijk danseres en had een passie voor 
ballet. Zij was aangenomen op de beroemde Vaganov Balletschool en daarmee 
voorbestemd om ballerina te worden. Uit röntgenfoto’s echter bleek dat ze te 
lang zou worden voor een ballerina en kreeg het advies terug te gaan naar de 
muziekschool voor begaafde kinderen.

Sinds haar jeugd associeert Elisaveta geluiden met kleuren. Zodoende heeft zij 
tijdens het spelen altijd kleuren in haar hoofd en associeert zij tonale harmonieën 
of dissonanten met bepaalde kleurencombinaties. Toen Elisaveta enkele jaren 
geleden begon met schilderen was dit voor haar slechts een andere vorm van 
‘muziek maken’. Dit stelde haar in staat om vrij van de dwang van het concertleven 
op een andere wijze uitdrukking te geven aan haar fantasieën.

Elisaveta Blumina is een van de toonaangevende vertolkers van 20e en 21e-eeuwse 
muziek. Dat blijkt bijvoorbeeld uit haar opnames van werken van de componisten 
Nikolai Kapustin, Sergey Prokofiev, Dmitri Shostakovitch, Sofia Gubaidulina, 
Galina Ustvolskaya, Giya Kancheli, Valentin Silvestrov en Grigori Frid.
Zij maakte vooral naam met de herontdekking van de Pools-Joodse componist 
Mieczyslaw Weinberg. Er wordt een serie van al zijn pianowerken en enkele 
werken voor kamermuziek uitgebracht voor de labels CPO en Capriccio. Op dit 
moment is Elisaveta bezig met de opnames van Weinbergs complete oeuvre 
pianosolo’s. Het brede repertoire omvat in totaal 34 cd’s. Haar uitvoering van 
de werken is door de vakpers zo enthousiast ontvangen dat Elisaveta Blumina 
hiermee de reputatie van buiten gewoon musicus heeft verworven.

Elisaveta Blumina treedt op in de meest prestigieuze muziekgebouwen zoals: het 
Auditorio Nacional de Musica in Madrid, de Keulse Philharmonie, de Gasteig in 
München, de Dewan Filharmonik Petronas in Kuala Lumpur, de Victoria Hall in 
Genève, de Sint-Petersburg Philharmonie, het Konzerthaus in Berlijn, de Berliner 
Philharmonie, de Laesz-Halle en de Elbphilharmonie in Hamburg, het Tel Aviv 
Art Center, de National Concert Hall in Dublin, de Beethovenhalle in Bonn en de 
Carnegie Hall in New York.

Voor meer informatie zie: www.blumina.com
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Emanuel Sint
Emanuel Sint is in 2004 in Madrid geboren en 
opgegroeid in Ierland.
Al op vierjarige leeftijd kreeg hij pianoles van 
Elisaveta Blumina en vanaf zijn negende begon 
hij in Berlijn met fagot-les bij Prof. Mathias 
Baier.

In het seizoen 2013/2014 speelde Emanuel 
samen met het kinderkoor van de Berlijnse 
Staatsopera en trad hij op bij de Ierse omroep 
in Dublin.

Op grond van zijn buitengewoon muzikale 
talent werd hij in 2018 aangenomen aan het 
Berlijnse Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel 

Bach. Daarnaast was hij jeugdstudent aan de Hans Eisler Hogeschool voor Muziek 
in de fagotklas van Rainer Luft.

In Duitsland won Emanuel de eerste prijs bij de wedstrijd De jeugd musiceert. Ook 
won hij prijzen in Dublin, Parijs en Stockholm. Vanaf 2020 wordt zijn artistieke 
opleiding door de Oscar en Vera Ritter Stichting ondersteund.
Recent won hij in Rusland de Grand Prix bij de internationale wedstrijd voor 
houtblazers Northern Rhapsody.
In de Verenigde Staten sleepte hij maar liefst vier eerste prijzen in de wacht bij 
de wedstrijden: de King’s Peak International Music Competition, de American 
International Music Competition, de American Music Talent Competition 
Woodwinds en de Golden Classic Award International Music Competition. Deze 
laatste prijs leverde hem een debuutconcert op in Carnegie Hall.
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Nikolas Kemna
Nikolas Kemna is geboren op 7 juli 2004 
in Duitsland en kreeg zijn eerste viool en 
pianolessen toen hij drie jaar oud was. In de 
volgende jaren liet hij een sterke interesse 
voor de muziek blijken. Naast viool- en 
pianoles, breidde zijn lessen zich uit met 
solfeggio, muziektheorie en compositieles. 
Toen hij 10 jaar oud was, werd hij toegelaten 
als violist op het  Musikgymnasium Carl Philipp 
Emanuel Bach te Berlijn, een school voor 
uitzonderlijk talentvolle jonge muzikanten, 
die hun muzikale scholing combineren 
met hun normale schoolopleiding. 
In 2019 is Nikolas toegelaten als junior 
student aan de Universität der Künste te Berlijn, waar hij viool studeert bij Peter 
Rainer. Verder heeft hij masterclasses bijgewoond bij diverse scholen, orkesten en 
conservatoria in diverse landen (Duitsland, Engeland, België, Amerika en China).

Nikolas heeft als solist opgetreden met de Kammerakademie Potsdam en het 
Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt. Verder trad hij op tijdens de 
Märkische Musiktage International Competition. In Moskou trad hij op in het  
House of German-Russian Relations en in de Moscow Academy of Fine Arts. 
Nikolas heeft twee keer gesoleerd met het schoolorkest tijdens concerten in het 
Konzerthaus Berlin met dirigent Samuel Lee.
Nadat hij al vanaf jonge leeftijd in diverse kleine kamermuziek-ensembles heeft 
gespeeld, vond hij op school een goede duo partner in de pianiste Maria Eydman. 
Nikolas en Maria spelen samen sinds 2017 en hebben opgetreden in Berlin, 
Potsdam en Rheinsberg, Duitsland. Een nieuw kamermuziekproject bracht Nikolas 
samen met gitarist Fritz Geschner. Samen werken ze aan muziek van Nicolo 
Paganini en Astor Piazolla.

Nationale en internationale prijzen die Nikolas heeft ontvangen:
2019 – 1e prijs: Bundeswettbewerb Jugend Musiziert, categorie 13/14 Viool Solo
2019 – 3e prijs: Dussmann Competition, Berlijn, leeftijdsgroep 14-19 jarigen
2018 – 1e prijs:  Märkische Musiktage International Competition, leeftijdsgroep 

tot 25 jaar
2017 – 1e prijs:  Märkische Musiktage International Competition, leeftijdsgroep 

tot 18 jaar
2017 – 1e prijs: Dussmann Competition, Berlijn, leeftijdsgroep tot 13 jaar
2016 – 1e prijs:  Landeswettbewerb Jugend Musiziert Berlin, categorie 11/12 

Viool Solo
2016 – 2e prijs:  Märkische Musiktage International Competition, leeftijdsgroep 

tot 14 jaar
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Susanne Gondrie

Susanne is geboren in Heerlen. Sinds 1977 woont zij 
met haar gezin in Best.In het dagelijks leven is zij juriste. 
Zij heeft een eigen adviesbureau.
Al heel jong leerde zij lezen en dat is haar passie 
geworden in de brede zin van het woord: teksten, taal, 
schrijven, lezen. Sinds 1984 schrijft zij zelf; ze heeft bij 
diverse landelijke wedstrijden prijzen gewonnen. Vanaf 
1990 verschijnt er ieder jaar een kerstverhaal van haar 
hand in het Kerstnummer van Groeiend Best. In 2014 zijn 
deze verhalen verzameld en in boekvorm verschenen. 
Dankzij de liefde van haar vader voor muziek heeft 
Susanne ook op jonge leeftijd kennis gemaakt met muziek.
Toen Olga en Susanne jaren geleden kennis maakten, leidde deze combinatie al 
snel tot een enthousiaste samenwerking, bij concerten voor kerstmis, moederdag, 
de bevrijding en bij Muzikale Oktober Best. Geen wonder natuurlijk, zij delen 
allebei hun grote liefde voor muziek en teksten. En de samenwerking blijft 
doorgaan. Ook dit jaar weer!

Siep Weiland

Siep Weiland is geboren in Beetgumermolen (Friesland) 
in 1962. Op 13-jarige leeftijd is hij begonnen met lessen 
voor klassiek orgel onder leiding van Cees van Walsum 
en later onder leiding van Wim Opgelder. Vanaf 16-jarige 
leeftijd was hij actief als kerkorganist in diverse kerken 
in Winschoten (Gr.). Na een onderbreking wegens studie 
en onderzoek in het buitenland, is hij tussen 1995 en 
2008 als een van de organisten verbonden geweest aan 
de Catharinakerk te Eindhoven. In 2005 is hij begonnen 
met lessen voor interpretatie en compositie voor piano 

onder leiding van Olga van der Pennen. Sinds 2008 is hij een van de vaste organisten 
van de protestantse kerk in Best, Oirschot en de Beerzen. Hij is componist van een 
aantal pianowerken, en een werk voor koor, piano, viool en klarinet.
Muziek is voor hem geen professionele bezigheid. Beroepshalve is hij werkzaam 
aan de Technische Universiteit te Eindhoven.
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Jasper de Bock

Jasper is geboren in 2003 in Best. Hij zat op  
het HeerbeeckCollege in Best en studeert nu  
compositie aan het  Koninklijk Conservatorium  
in Den Haag. Hij componeert en speelt piano  
sinds zijn 7de jaar en is daar  nooit meer  
mee gestopt. Een aantal jaren en projecten  
verder heeft hij onder andere de volgende  
ervaringen opgedaan:

• het concours van het NBE (Nederlands  
Blazers Ensemble)

• het Prinses Christina Concours (1e prijs in 2020)
• het Tsjaikovski Symphony Festival (2020) in Rusland en
• in december 2019 won hij de Koninklijk Conservatoriumprijs  

voor jonge componisten.

Scott Verlinden
 
Scott is geboren in 2003 en komt uit Oirschot. 
Wat hij het leukste vindt om te doen is piano 
spelen. Hij speelt nu 2 1/2 jaar piano.  Muziek maakt 
een groot deel uit van zijn leven. Het liefst speelt hij 
klassieke muziek uit de romantiek of 20e eeuw en zelf 
vindt hij het ook vermakelijk om zijn eigen composities  
te schrijven. Een van zijn composities mocht hij laten  
horen op een livestream van zijn school als voorprogamma 
voor het Heerbeeck Eindexamen Concert en daarnaast 
was hij met zijn stuk Azure Sky door naar de volgende 

ronde van de 12e Fidelio Piano Compositie Competitie. Waar hij altijd naar streeft, 
is om mensen mee te nemen in een rollercoaster van gevoel en emotie. Het doet 
hem altijd goed als hij met zijn muziek iemands dag heeft gemaakt. 
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Tonnie de Benis
Tonnie is in 1999 geboren in Best. Op 
10-jarige leeftijd is hij begonnen met 
het spelen van altsaxofoon, eerst bij een 
elementair blaasorkest en later bij een 
harmonieorkest. De daaropvolgende 
jaren heeft hij gespeeld in het orkest van 
Harmonie St. Caecilia in Best maar ook bij 
een saxofoonorkest in Hilvarenbeek en een 
Big Band in Best. 

Op 15-jarige stapte hij over van een orkest 
naar een band. In Best heeft hij drie jaar 
in een pop/rock band gespeeld, waarin 
hij als enige altsax samenspeelde met een 
drummer, gitaristen, pianist en zangeres. 
In deze tijd heeft hij ervaring opgedaan op 
het gebied van improvisatie en zelf muziek 
schrijven. 

In 2018 is hij gaan studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In dat 
jaar is hij in een pop/rock band in Nijmegen gaan spelen, waarmee hij diverse 
malen heeft opgetreden. Een jaar later heeft hij weer de stap terug gemaakt 
naar een harmonieorkest: het Nijmeegse Studentenorkest QHarmony. Hij speelt 
momenteel in dit orkest, waarbij hij ook in een Nijmeegse studentenblaaskapel 
speelt: TeQuila. Daarnaast speelt hij ook in een andere pop/rock band in Nijmegen, 
waarbij ze onder meer op studentenfeesten optreden. Verder heeft hij ervaring 
om solo op feesten te spelen met ondersteuning van een DJ, waarbij dancemuziek 
wordt gespeeld. Tenslotte speelt hij jaarlijks tijdens Koningsdag het Wilhelmus op 
het Gemeentehuis in Best.

Prestaties en concerten:
•  Cum laude A-examen voor altsaxofoon, te Hilvarenbeek in 2012 o.l.v.  

Martijne van Dijk, Hanneken Coolen-Colsters en Jules van de Loo.
• Samenwerkingsconcert met studentenorkest S.H.O.T. uit Enschede in 2019.
•  Optredens met pop/rock band Cover Up in Theatercafé de Lindenberg te 

Nijmegen.
•  Optredens met studentenblaaskapel TeQuila tijdens evenementen in Nijmegen.
• Diploma internationaal concours voor blaasinstrumenten vanuit Rusland in 2021.
.
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Odilia Carmen Chirica

Odilia Carmen Chirica werd geboren in Tulcea, Roemenië. Als kind zong ze vaak 
voor een denkbeeldig publiek en organiseerde ze soms speciale evenementen 
met de kinderen uit de buurt. Dan zongen en dansten zij of droegen gedichten 
voor, voor publiek dat bestond uit ouders en andere volwassenen. Aan hen werd 
in alle ernst gevraagd om te betalen voor toegangskaarten en om hun stem uit te 
brengen op de beste prestatie.
Op 15-jarige leeftijd werd Odilia toegelaten tot de Kunstacademie George Georgescu.  
Zij kreeg les van Monica Micula, een lerares met grote toewijding. Na te zijn 
geprezen en erkend voor haar bijdrage aan talloze concerten en uitvoeringen in 
lokale en nationale competities, studeerde ze cum laude af op 19-jarige leeftijd.

Ze zette haar vocale opleiding voort bij de bekende Gabriela Popescu Tiganasu. 
Zij studeerde op 23-jarige leeftijd af op de Ovidius Universiteit van Constanta aan 
de Faculteit der Letteren met als het hoofdvak muziekinterpretatie op de opera 
Cosi Fan Tutte van W.A. Mozart.

Op 25-jarige leeftijd studeerde ze af aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan 
de Spiru Haret Universiteit van Constanta en vanaf dat moment ging ze haar eigen 
weg als freelancer door samen te werken 
in projecten, opnames en live optredens, 
en door zelfexpressie in alle muziekstijlen. 
Daarmee bouwde ze een reputatie op als 
vocal coach en als levensadviseur en mentor.

Odilia: “Reiken tot het kernbegrip van onze 
aard met zijn perceptuele beperkingen. 
Een bewuste verkenning, verdieping en 
conceptuele herdefiniëring van ons wezen 
binnen natuurlijk doen. Samengaan in 
moeiteloos zingen, of ‘wu wei’, zoals 
beschreven door Lao Tzu in de Tao Te 
Ching. Echt kunstenaarschap door innerlijk 
meesterschap, een techniek die verder gaat 
dan de gebruikelijke technieken! Dat is mijn 
aanpak! ”
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Pjotr Pavlov
Pjotr Pavlov is geboren in 1992, in de Russische stad Krasnoyarsk. Op zesjarige 
leeftijd ging hij al muziek studeren en zijn carrière als violist begon toen hij 15 
jaar oud was. Nadat hij zijn studie had afgerond aan de Speciale Muziekacademie 
die verbonden was aan het Conservatorium van Sint-Petersburg, verhuisde Pjotr 
naar Europa om verder te werken aan zijn muzikale ontwikkeling, eerst aan de 
Perosi Academie in Biella bij prof. Anna Serova, daarna op de Kunstacademie in 
Berlijn bij prof Wilfried Strehle, en tenslotte aan de Hogeschool voor Muziek en 
Dans van Keulen bij prof. Alexander Zemtsov.
Hij heeft aanvullend nog aan zijn muzikale ontwikkeling gewerkt door deel te 
nemen aan diverse masterclasses en festivals:
• Accademia di Palazzo Cattaneo di Cremona (2007)
• Accademia Europea di Palazzo Ricci de Montepulciano (2008, 2010)
• Festival Magnifica Comunita della Valpolicella (2009, 2010)
• International Music Academy of Cagliari(2011)
• International Music Rotary Camp Cremona for Strings (2012)
• Percorsi Musicali in Verona (2012)
• Cremona International Music Academy (2012,2013)
•  Ook nam hij bij prof. Bruno Giuranna deel aan de International Masterclass for 

Strings Giaconda de Vito in Martina Franca (2010). 
•  Hij volgde bij prof. Yuri Bahmet een speciale cursus  voor viool- en 

kamermuziek op de  Internationale Muziekacademie Lorenzo Perosi van Biella 
(2011), alsmede  een masterclass voor violisten op de Muziekacademie van 
Chigiana (2014, 2015).

Pjotr won de eerste prijs op het internationale  
Muziekconcours Premio Ludovica Rocca 
in Neive, in Italië (2011) en de 2e prijs op 
het internationale muziekconcours  van de  
Muziekacademie van Cremona (2013). In 
2016 ontving hij de Robert Schumann Prijs in 
Dusseldorf.
In 2015 werd Pjotr benoemd tot eerste violist 
van het Conductus Ensemble en in 2017 trad hij 
op als soloviolist van het Gran Teatro la Fenice 
in Venetië.

Voor de nabije toekomst is Pjotr o.a. optredens 
overeengekomen in Rusland, Duitsland, 
Nederland, Italië en Frankrijk.
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Alexandra Pavlova Ermilova

De Russische pianiste Alexandra Ermilova werd 
geboren in 1992 in Almaty in Kazakhstan. Ze 
begon haar studie aan de Zhaniya Aubakirova 
Muziekschool in 2001. Op negenjarige leeftijd 
kreeg ze haar eerste pianolessen en een half jaar 
later volgde haar eerste publieke optreden in een 
concert. In de daarop volgende jaren won ze in 
Kazakhstan vier van de belangrijkste concoursen, 
waarin ze naast de hoofdprijzen steevast ook de 
publieksprijzen won.

In 2006 verhuisde ze naar Sint Petersburg om daar 
haar muzikale vorming voort te zetten bij Natalia 
Ushakova aan de Muziek Academie van het 
Staatsconservatorium. Tijdens haar studie daar 
nam ze deel aan diverse festivals en concerten die 
werden georganiseerd door het conservatorium 
en het gemeentebestuur van Sint Petersburg. In 2009 was ze de enige piano 
studente van haar opleiding die de eer ten deel viel te worden uitgenodigd om als 
pianiste zowel solo als in kamermuziek ensembles te spelen op diverse concerten 
in Europa.

Na haar opleiding aan de Muziekacademie in Sint Petersburg met succes te hebben 
afgerond werd ze toegelaten tot het Staatsconservatorium van Moskou, in de klas 
van prof. Ruvim Ostrovsky. Naast haar opleiding nam Alexandra ook deel aan 
verschillende masterclasses bij toonaangevende kunstenaars uit de pianowereld 
zoals Fabio Bidini, Jean Marc Luisada, Filippo Faes, Hortense Cartier Bresson, 
Stanislav Pochekin, Mikhail Voskresenski en Boris Petrushanski. In 2014 rondde ze 
succesvol haar opleiding af aan de Chigiana Academie bij Prof. Liliya Zilberstein.

Sinds 2013 studeert Alexandra aan de Hans Eisler Muziekacademie in Berlijn, waar 
ze lessen volgt bij prof. Aldar Nebolsin. Tot de onderscheidingen en prijzen die 
Alexandra daarna gewonnen heeft behoren o.a. de 3e prijs op het Hans Eisler 
Internationale Muziekconcours van hedendaagse Muziek in Berlijn, de Robert 
Schuman trofee op het Knopf Internationale Muziekconcours in Dusseldorf, een 
prijs op het Masters Internationale Muziekconcours van Napels, en de Speciale 
Nikolai Luganski Trofee van de Internationale Muziekconcours van Rusland.
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Olena Lavrenko

Olena Lavrenko speelt viool vanaf haar 
zevende jaar. Zij ging achtereenvolgens naar 
de muziekschool en het muzieklyceum in 
haar geboortestad Sebastopol (Rusland). Zij 
doorliep de opleiding op het muziekcollege 
in Simferopol en tot slot het conservatorium 
in Rostov. Daar werd zij gevraagd om haar 
studie in Nederland aan het conservatorium 
Codarts te Rotterdam voort te zetten. In 
Rotterdam heeft zij bij Olga Martinova haar 
bachelor en vervolgens bij Igor en Vesna 
Gruppman haar master diploma behaald.
Al tijdens haar studie heeft zij indruk weten 
te maken. Zij heeft onderscheidingen en 
prijzen gewonnen op concoursen in Moskou, 
Kiev en Lausanne. Daarnaast heeft zij 
verschillende beurzen gewonnen, zoals de 
Nuffic Huygens Scholarship voor excellente 
buitenlandse studenten in Nederland en de federale Young Talents beurs, 
uitgereikt door de toenmalig minister van Cultuur van de Russische Federatie M.E. 
Shvidkoy.
Naast haar solo-optredens speelt zij in verschillende Nederlandse orkesten en 
heeft ze in Pijnacker haar eigen lespraktijk (vioollespijnacker.nl).

Yuexi Wu

Yuexi Wu is nu negen jaar en is op haar vierde be-
gonnen met viool. Ze heeft sinds 2018 les bij Olena 
Lavrenko. In 2019 heeft ze de 3e plaats behaald in 
het Florence Concours voor jong klassiek talent. In 
2021 doet ze mee aan de Nationale Muziekwed-
strijd voor kinderen.
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Ninia Lazaar
Ninia heeft haar muziekopleiding gevolgd aan het 
beroemde conservatorium van Tblissi waar zij les heeft 
gehad van internationale grootmeesters. Tijdens haar 
studie aan dit conservatorium heeft zij onder andere 
een aantal lessen gevolgd bij de wereldberoemde 
violist Igor Oistrakh. Daarnaast is zij gespecialiseerd 
in vioolmethodiek en werkt zij als viooldocente in de 
Heeze, Geldrop, Eindhoven en Den Bosch. Ook speelt zij 
op concerten en geeft zij live optredens.

Sharon Lane
Sharon Lane is een celliste uit de Verenigde Staten. Ze begon op tienjarige leeftijd 
met het spelen van cello en heeft gestudeerd onder David Szepezzy, die zelf was 
opgeleid door Janos Starker. Haar muzikale ervaring en belangstelling varieert van 
symfonisch, kwartet en kamerensembles tot muziektheater, moderne compositie 
en indie pop (niet-commerciële rockmuziek die sedert de jaren 80 in zwang kwam). 
In de beginjaren speelde zij met klassieke orkesten en ensembles, waaronder 
het Northern Virginia Youth Symphony Orchestra, dat optrad in het prestigieuze 
Kennedy Center in Washington D.C. 
Haar hogere opleiding kreeg ze op het Gettysburg College in Pensylvania en tijdens 

deze opleiding trad zij op met het Gettysburg Symphony 
Orchestra en het York Symphony Orchestra. Na haar 
afstuderen keerde Sharon terug naar de Washington 
D.C regio en speelde ze bij het Washington Symphony 
Orchestra, het Washington Metropolitan Philharmonic 
Orchestra en diverse kamer- en theaterensembles. De 
daarop volgende 17 jaren woonde zij in New York waar 
ze nieuwe gelegenheden op het spoor kwam om haar 
liefde voor de muziek extra te voeden. Sharon breidde 
haar repertoire uit, met moderne muziek, door de 
begeleiding te schrijven en op te nemen voor songs 
van de Indieband Mainly Lanes op hun debuut album  
Oomami van 2010. Ze bleef ook haar klassieke wortels 
koesteren: ze speelde met het Brooklyn Symphony 
Orchestra en trad in de New York regio op als lid van 
het Blue Door Quartet. In 2014 vestigde Sharon zich in 
Nederland.
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Kyra Frimout
Kyra Frimout is geboren in 2001 en volgde vanaf haar 6e jaar harples op de 
muziekschool in Nuenen. Sindsdien speelde ze mee in het Blue Planet Harp 
Ensemble onder leiding van Inge Frimout-Hei. Met dit Jeugdorkest Harp nam 
ze deel aan vele concerten, onder andere in de Grotten van Valkenburg, het 
Klokkenmuseum in Asten en het Klooster in Nuenen.
In 2016 tot en met 2019 nam ze met het harptrio, naast haarzelf bestaande uit 
Inge Frimout-Hei en Giada Masella, deel aan optredens bij het Italiaanse Lago 
Maggiore.
In 2016 begon zij met zanglessen aan muziekschool in Geldrop bij Sandra van Loon.
In januari 2017 werd Kyra aangenomen op het Jong KC aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag bij harpdocente Ernestine Stoop.
Voor zang zat zij in de Talentenklas op de muziekschool en gaf ze vaak 
soloconcerten voor verschillende instanties waaronder Podia Klassiek en 
Vrienden van Philharmonie Zuid Nederland in Noord-Brabant, waarbij zij zichzelf 
begeleidde met de harp. Om haar zang verder te ontwikkelen volgde Kyra later 
tevens zanglessen bij Irene Verburg in Den Haag.
Momenteel studeert zij voor haar bachelor Klassieke Muziek met als hoofdvak 
Harp, met als minor Zang bij docente Catrin Wyn-Davies. Vanaf september 2019 
maakt zij deel uit van een nieuw ensemble van 6 harpisten: The Harp Sirens. 
Het repertoire bestaat uit hedendaagse muziek die speciaal voor het ensemble 
is gecomponeerd. The Harp Sirens heeft opgetreden o.a. tijdens de Gaudeamus 
Muziekweek in de Tivoli Vredenburg en op radio NPO4 voor het segment 
Pandora’s Late Night. In Mei 2021 staat het Dutch Harp Festival en in de zomer 
2022 het World Harp Congress op het programma.

Kyra heef ook al enige orkestervaring. In het 
najaar van 2019 speelde ze mee met het orkest 
Collegium Musicus uit Leiden dat stukken ten 
gehore bracht van o.a. Stravinsky en Ravel.
Voor harp volgde zij verschillende masterclasses, 
onder andere bij Anneleen Lenaerts, Sivan 
Magen, Silvain Blassel, Sandrine Chatronen Manja 
Smits. Daarnaast nam ze deel aan concoursen 
waaronder het Prinses Christina Concours, 
het Archipel Concours en het Rosa Spier Harp 
Concours. In januari 2020 won zij zelfs de eerste 
prijs op het Rosa Spier Harp Concours voor het 
onderdeel Harp & Zang.
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FRIZ dance & fit

Het dansteam ALL STARZ van FRIZ dance & fit uit 
Oirschot komt optreden op 9 oktober. Vette moves 
en coole beatZ maken samen met deze top-dansers 
een optreden wat je niet mag missen.
Bij FRIZ kun je danslessen volgen in verscheidene 
genres: HipHop, Breakdance, Ballet, Clip & 
Showdance, Dancehall... enzovoort.
De dansschool heeft leerlingen in alle leeftijden 
tussen de 3 en 55 jaar.

Meer info: www.friz.nu

DE TANGO
Tango is een partnerdans en sociale dans die 
is ontstaan in de jaren 1880 langs de Río de la 
Plata, een regio tussen Argentinië en Uruguay. 
Het ontstond in de verarmde havengebieden van 
deze landen, bij de tot slaaf gemaakte Afrikaanse 
bevolkingsgroepen. De tango is het resultaat 
van een combinatie van Afrikaanse Candombe, 
Spaans-Cubaanse Habanera en Argentijnse 
Milonga. De tango werd vaak beoefend in de 
bordelen en bars van havens, waar ondernemers 
bands in dienst namen om hun klanten met 
muziek te vermaken. De tango verspreidde 
zich vervolgens naar de rest van de wereld. Er 
bestaan veel variaties op deze dans over de hele 
wereld. Op 31 augustus 2009 keurde UNESCO een 
gezamenlijk voorstel van Argentinië en Uruguay 
goed om de tango op te nemen in de UNESCO-
lijst van immaterieel cultureel erfgoed.

Tango-schilderij
door Lana van Dijk
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FESTIVALPROGRAMMA

Ouverture: Meet The Orchestra
Datum en tijd: 8 oktober om 20:00 - 22:00 uur
Locatie: Sporthal Naestenbest Prinses Beatrixlaan 27, Best
Uitvoering: Het Orkest Koninklijke Luchtmacht

Open podium/ flash MOB
Datum en tijd: 9 oktober om 11:00 - 14:00 uur
Locatie:  Boterhoek, Best

Jong voor oud
Datum en tijd: 9 oktober om 15:00 - 17:00 uur
Locatie:  Eeckenrhode, Irenelaan 9, Waalre
Uitvoering:  Nikolas Kemna (viool), Emanuel Sint (fagot) en
 Elisaveta Blumina (piano)
  Traditioneel concert “Olga van der Pennen en haar 

muziekvrienden”.
Muziek van onder andere Camille Saint-Saëns, Astor Piazzolla en Olga van der Pennen.  

St.Odulphus Najaarsconcert
Datum en tijd: 10 oktober om 15:00 - 16:30 uur
Locatie:  St. Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best
Uitvoering:  Nikolas Kemna (viool), Emanuel Sint (fagot) en
 Elisaveta Blumina (piano)
Muziek van onder andere Camille Saint-Saëns (overleden 1921), Astor Piazzolla 
(geboren 1921) en Olga van der Pennen. 
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Tango, tango!!!
Datum en tijd: 12 oktober om 14:00 - 15:00 uur
Locatie:  Sint-Petrusbasiliek, Oude Kerkstraat 20, Boxtel
Uitvoering: Odilia Carmen Chirica (zang), Ninia Lazaar (viool) en
 Olga van der Pennen (piano)
Voor KBO-leden Boxtel; toegankelijk op vertoon van de KBO-pas. Ter gelegenheid 
van het 100e geboortejaar van Astor Piazzolla (1921-1992), de vader van de 
moderne tango. 

Tango, tango!!!
Datum en tijd:  14 oktober om 14:00 - 15:00 uur
Locatie:   Zalencentrum Prinsenhof, Hoofdstraat 43, Best
Uitvoering:  Odilia Carmen Chirica (zang), Ninia Lazaar (viool) en 
 Olga van der Pennen (piano)
 Voor KBO-leden in Best. Ter gelegenheid van het 100ste geboortejaar van  
Astor Piazzolla (1921-1992), de vader van de moderne tango. 

Orgelmuziek van Saint-Saëns en zijn tijdgenoten
Datum en tijd: 17 oktober om 15:00 - 16:00 uur
Locatie: Protestantse kerk, Kon. Julianaweg-Zuid 1, Best
Uitvoering: Siep Weiland (orgel) en Olga van der Pennen (piano)
 Orgelmuziek van Charles Camille Saint-Saëns (1835-1921) en zijn tijdgenoten,  
en pianomuziek (4-mains) uit uit Les carnaval des animeaux.

Bevrijdingsconcert
Datum en tijd: 24 oktober om 20:15 - 22:00 uur
Locatie: Sociaal-Cultureel Centrum ‘t Tejaterke, Max de Bossustraat 1, Best
Uitvoering:  Alexandra Pavlova (piano), Pjotr Pavlov (altviool), Olga van der 

Pennen (piano), Olena Lavrenko (viool), Sharon Lane (cello), 
Kyra Frimont (harp), Tonnie de Benis (saxofoon), Jasper de Bock 
(piano), Scott Verlinden (piano) en Yuexi Wu (viool)

Muziek van onder andere Pjotr Tsjaikovski, Camille Saint-Saëns, Astor Piazzolla 
en Olga van der Pennen. Bevrijdingsverhaal Susanne Gondrie-Belt.

Alle concerten zijn zonder pauze (conform RIVM richtlijnen) en zijn gratis.
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FESTIVALSPONSORS

HOOFDSPONSORS

SPONSORS
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SUBSIDIËNTEN, FACILITAIRE ONDERSTEUNERS EN DONATEURS

DIVERSE DONATEURS



Bel ons gerust: 040 - 251 99 29 of 0493 - 49 47 76   
Bezoekadres:  Langendijk 9, 5652 AX Eindhoven  
www.snep.nl  |  www.mooidrukwerk.info

Mooie dingen
maken we samen.
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