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Muzikale Oktober Best 2015



DEELNEMERSLIJST MOB 2015
4. Olga van der Pennen Zang, piano

5. Susanne Gondrie Bevrijdingsverhaal

6. Odilia Carmen Chirica Sopraan

7. Nicoleta Turliu Sopraan

8. Noel Casteleyn Bariton

10. Zaltbommels Kamerkoor O.l.v. Jan Opschoor

11. Anton Ivanov Cello

12. Bas Lodewijks Saxofoon

13. Olga de Kort-Koulikova Lezing

14. Olga Malkina Piano

15. Grigorii Avetisian Klarinet

15. Anastasiia Farrakhova Viool

16. Rimma Kachalova Piano

17. Anouk Zwanenberg Sopraan

18. Olga Artyugina Viool

19. Alexandra Ermilova Piano

20. Petr Pavlov Altviool

21 Piet Jeegers Clarinet Choir Orkest

25. Kinderkoor de Gouden Appeltjes Zang

25. Jongerenkoor Fresh Zang

27 Biobest Operafilm Film
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STICHTING MUZIKALE OKTOBER BEST
Al ruim 70 jaar heerst er in grote delen van Europa een 
relatieve vrede, terwijl de rest van de wereld steeds meer in 
brand lijkt te staan. We mogen niet vergeten dat er twee 
verschrikkelijke oorlogen voor nodig waren om de basis te 
leggen voor een Europese Gemeenschap zoals we die nu 
kennen. Dit is de vierde maal dat we dit festival organiseren 
en het draait ook deze keer weer om de bevrijding van 
Best. Hoe langer geleden, hoe belangrijker om er bij stil te 
staan. ‘Wie de ogen sluit voor het verleden is blind voor de 
toekomst’. We vieren de bevrijding met muziek. ‘Muziek 

kent geen grenzen’ Muziek is daardoor bij uitstek dé manier om tegenstellingen 
te overbruggen en de vrede te benadrukken, opdat wij blijvend beseffen dat de 
vrijheid die de vrede ons heeft gegeven van onschatbare waarde is.
We hebben ons programma zo ingericht dat we deze twee gedachten 
combineren. In onze concerten zullen we teruggrijpen op muziek van 
componisten uit de periode van deEerste (Odulphus Najaarconcert) en de Tweede 
Wereldoorlog (Bevrijdingsconcert). Het is traditie geworden dat wij jonge, zeer 
talentvolle muzikanten van het Rimski Korsakov muzieklyceum uit Sint Petersburg 
de kans geven bij ons podiumervaring op te doen. Daarnaast hebben wij een keur 
van nationale en internationale muzikanten bereid gevonden om voor ons te 
komen spelen en op muzikale wijze invulling te geven aan onze bedoelingen. Een 
ander repertoire met ‘nieuwe gezichten en oude bekenden’ maar met 
toegankelijk muziek van de hoge kwaliteit die U gewend bent. Nieuw is dat het 
Bevrijdingsconcert dit keer zal plaatsvinden in het museum ‘Bevrijdende Vleugels’. 
Nieuw is ook dat er in de bibliotheek in samenwerking met de stichting 
‘Cultuurspoor’ een tentoonstelling te zien zal zijn van de Russisch kunstenaar 
Nicolai Rerikh. Maar we beginnen muzikaal op dinsdag 13 oktober met de 
operafilm Carmen in Biobest. Dankzij de steun van de gemeente Best, van 
meerdere organisaties uit de lokale samenleving, uit het bedrijfsleven en door 
particulier initiatief kunnen wij dit festival organiseren. Wij zijn allen die ons weer 
geholpen hebben bijzonder erkentelijk voor hun bijdrage.
De concerten zijn gratis toegankelijk.
Wij hopen dat U net zoals in voorgaande jaren met ons gaat genieten van de 
verschillende concerten op ons festival. De programmering kunt U verderop in dit 
programmaboekje vinden.

Rob Voeten
Voorzitter Stichting Muzikale Oktober Best
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OLGA VAN DER PENNEN
Olga van der Pennen werd geboren in Leningrad 
(voormalig Sovjet-Unie). Op haar 5e begon zij met 
pianolessen en op haar 9e met het componeren. Zij 
werd aangenomen aan het Rimski-Korsakov Lyceum, 
een vooropleiding van het Rimski-Korsakov 
Conservatorium te Sint Petersburg. 
Op haar 17e slaagde Olga daar cum laude en werd 
aangenomen op het Conservatorium. Zij studeerde 
compositie en musicologie als hoofdvak en piano als 
bijvak onder leiding van professor Sergei Slonimski. 
Op 23-jarige leeftijd studeerde Olga als componist, 
musicoloog en muziekpedagoog af. Olga schrijft 
muziek in de verschillende genres. Kinderballet, 
kamermuziek maar ook popmuziek. Eind jaren 
tachtig trad zij samen met een Kroatische popgroep 
‘Istina’ (Waarheid) op. 
Er kwam een LP met haar muziek uit in Kroatië en Duitsland. 
In december 1989 vestigde Olga zich in het Brabantse Best. Olga geeft privé 
muzieklessen aan kinderen en volwassenen en organiseert muziekseminars 
‘Begrijpend Luisteren’. Zij is initiator en organisator van maatschappelijke 
concerten ‘Jong voor oud’. Met plezier treedt zij op met de Nationale 
Ouderendag. In 2009 gaf Olga haar CD ‘Zo ver en zo dichtbij’met eigen 
composities uit. In 2009 richtte Olga Stichting Muzikale Oktober Best met het doel 
om in de oktobermaand om de twee jaar (24 oktober is de dag van de bevrijding 
van Best) een aantal publieke concerten te geven in Best en de regio. Zij is 
programma directeur van het Festival Muzikale Oktober Best. Olga organiseert en 
verleent graag haar medewerking aan verschillende benefit evenementen van 
o.m. Rotary - International, zoals Rotary in Kunst in het Evoluon en Love For Life. 
Op 24 oktober 2014 vond een wereldpremière plaats van haar compositie voor 
viool en piano ‘Always with me’. Dit muziekstuk heeft Olga geschonken aan de 
Gemeente Best in verband met 70 jaar bevrijding Zuid Nederland. 
‘Always with me’ is ook de naam van haar nieuwe tweetalige CD, met een tiental 
nieuwe composities, die zij in 2014/2015 heeft gecomponeerd. “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 vanuit de 
gedachte: open je hart. Want ‘van hart tot hart’ is mijn motto”. 
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SUSANNE GONDRIE
Susanne Gondrie is geboren in Heerlen. Sinds 1977 
woont zij met haar man in Best. Als kind was lezen al 
haar passie, later kwam daar ook nog muziek bij. In 
het dagelijks leven werkt ze als juriste. Sinds 1984 is 
Susanne bezig met schrijven. Ze heeft prijzen gewonnen 
bij diverse landelijke verhalenwedstrijden. Sinds 1995 
verschijnt in het Kerstnummer van Groeiend Best een 
Kerstverhaal van haar hand. In februari 2014 is een 
boek verschenen met haar kerstverhalen. 
Jaren geleden ontmoetten Olga en Susanne elkaar en 
de passie voor muziek en teksten zorgde ervoor dat 
ze nog steeds samenwerken, bij kerstconcerten, 
moederdagconcerten en bij Muzikale Oktober Best. 
De samenwerking zal doorgaan; ze hebben allebei 
nog voor jaren inspiratie. 
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ODILIA CARMEN CHIRICA  

Odilia werd geboren op 17 december 1983 in de stad 
Tulcea in Roemenië. Daar volgde ze een opleiding 
op de Kunstacademie George Georgescu van 1999 
tot 2003. In die periode kreeg zij zangles van Monica 
Micula en kreeg ze veel lof en erkenning voor haar 
optredens in nationale concoursen. Daarna vervolgde 
ze haar zangopleiding op de Kunstacademie Teodor 
Burada bij de opvallende muzieklerares Gabriela 
Popescu Tiganasu. In 2007 studeerde ze af aan de 
Faculteit der Kunsten van de Ovidius Universiteit 

in de stad Costanta. In dat jaar maakte ze in het Nationale Opera Theater haar 
debuut als Fiordiligi in de opera Cosi Fan Tutte van Mozart. Na talloze concerten 
voltooide ze in 2009 ook nog haar studie aan de Rechten Faculteit van de 
Roemeense universiteit Spiru Haret en verhuisde zij naar Nederland. 

Zij geeft haar muzikale carrière tegenwoordig vooral gestalte door uiteenlopende 
concerten en muzikale projecten in samenwerking met anderen. Ze is nog steeds 
bezig haar muzikale dromen te verwezenlijken. Ze maakt daarbij naam door haar 
passie en door haar vaardigheid als coach om de kunst van het ‘op natuurlijke 
wijze’ zingen bij te brengen in alle denkbare muzikale stijlen.
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NICOLETA TURLIU 
Nicoleta Turliu werd geboren in 1981 in de stad 
Mangalia in Roemenië. In 2000 studeerde ze af 
aan de Kunst Academie in Constanta, waarna ze 
in deze stad werd toegelaten tot de Ovidius Kunst 
Faculteit in Constanta met als hoofdvak Muzikale 
Interpretatie. Ze studeerde af in 2005 en volgde 
aan het Ciprian Porumbescu Conservatorium 
masterclasses bij Claudia Codreanu, een lerares met 
een grote carrière op het internationale podium.  
In 2006 speelde zij de rol van de travestiet Spiridon 
in de Opera ‘O Noapte Fortunoasa’ (a stormy night) 
van Paul Constantinescu. Ze sloot haar muzikale 
opleiding af in 2011 met een Master die zij onder de 
begeleiding van Maestro Claudio De Segni behaald 
had aan het conservatorium van Sint Cecilia in Rome.

Als artieste werkte ze samen met het Nationaal Theater voor Opera en Ballet 
in Constanta, waarmee ze verscheidene tournees door Europa maakte, en met 
het Filharmonisch Orkest van Boekarest , waarmee ze optrad in concerten onder 
leiding van Cristian Mandeal.

In de loop der jaren trad zij als soliste op in vele concerten van vele koren met 
prachtige uitvoeringen zoals het Magnificat van Vivaldi en Stabat Mater van 
Pergolesi. Zij woont in Rome. Tegenwoordig treedt zij veelvuldig op in concerten 
van het koor Nuovo Coro Litico Sinfonica Romano met Ennio Morricone als 
dirigent en zingt ze regelmatig voor het Giuseppe Verdi Koor en de Capella 
Giulia van de Sint Pieter in het Vaticaan. Ze blijft optreden in velerlei nationale en 
internationale concerten, terwijl ze nieuwe talenten wegwijs maakt en begeleidt 
in de kunst van het bel canto. 
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NOËL CASTELEYN
Noël Casteleyn begon op zijn vijfde jaar als zanger in 
het jongenskoor van de Zeeuwse Koorschool in Goes 
onder leiding van Evert Heijblok. Het koor bracht 
hem naar prachtige locaties in Nederland en Europa 
waaronder: de Dom van Salzburg, de Dom van Köln 
en de Westminster Cathedral in Londen. Als jongen 
mocht hij er regelmatig soleren in klassieke werken, 
maar ook vervulde hij in dit koor de rol van Dodger 
in Oliver Twist en de hoofdrol in De Gelaarsde Kat. 

Na deze geweldige leerschool liet Noël op zijn 15e ‘het jongensregister achter zich’ 
en ontwikkelde zijn stem zich tot bas bariton. Sindsdien maakt hij deel uit van 
diverse kleine ensembles op het gebied van kamer- of oude muziek, waaronder: 
Zeeuws Vocaal Ensemble, De Windh Tilburg (koor van het jaar 2010), Sotto Voces 
Breda, Consort of Voices Middelburg. Vanaf 1999 zingt Noël bij Cappella Breda 
onder leiding van Daan Manneke. Sinds 2008 is Jan Heije zijn zangcoach. 

Noël zong de afgelopen jaren verschillende aria’s en cantates en wordt met 
regelmaat als solist uitgenodigd bij diverse koren en andere 
concertgelegenheden. Zo zong Noël de solopartijen in de cantate Membra Jesu 
Nostri van Dieterich Buxtehude bij Cantabile Breda en was hij te gast bij het 
Zaltbommels Kamerkoor met muziek van Buxtehude en Purcell. 
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JAN OPSCHOOR
Jan Opschoor heeft vanaf 2010 de muzikale leiding van het 
Zaltbommels Kamerkoor. In zijn jeugdjaren studeerde hij 
orgel en koordirectie kerkmuziek. In de negentiger jaren 
koor- en ensemble-directie en orgel aan het Conservatorium 
van Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg bij resp. 
Martien van Woerkum en Bram Beekman (Middelburg).  
Hij volgde directie- en orgellessen, workshops en masterclasses 
bij musici als Jan Bonefaas (Gorinchem), Feike Asma (Den 
Haag), Jaap Hillen (Breda), Ad van Sleuwen (Hilvarenbeek). Hij 
was vele jaren kerkorganist en begeleider van koren in 

Zwijndrecht, Dordrecht en Rotterdam en dirigeerde diverse koren en grote 
koorprojecten in de Randstad en West Brabant. 

Gerealiseerde concertprojecten met het Zaltbommels Kamerkoor:
2010 Mythe (Engelse Madrigalen)
2011 Memento Vivi (van Purcell tot Liszt)
2012 Dansante Madrigalen (met ballet)
2012  ChoraLiszt (Liszt, Missa Choralis)
2013 Sweet Passion, Sweet Love (liederen Engelse Barok en Duitse Romantiek)
2014 Memento Cantate (Buxtehude naast Purcell)
2014   Memento Pacem (Allerzielenconcert: van Purcell via Bach, Liszt en Puccini 

naar Mendelssohn)
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ZALTBOMMELS KAMERKOOR
Het Zaltbommels Kamerkoor werd onder de naam Bommelerwaards Kamerkoor in 
1962 opgericht. In 2012 heeft het koor haar 50-jarig jubileum gevierd met een 
feestelijk concert, gewijd aan grote vocale werken van Franz Liszt (1811-1886).

Vanaf de oprichting van het koor was het de insteek om op een hoog niveau te 
musiceren. In 1972 sloot het koor zich aan bij de Maatschappij tot Bevordering der 
Toonkunst en veranderde de naam in Toonkunstkoor Gelders Rivierengebied. 
In 2005 ging het koor verder als Zaltbommels Kamerkoor. Inmiddels is een 
uitgebreid repertoire opgebouwd. Het betreft vooral a capella muziek. Onder 
leiding van Jan Opschoor, dirigent sinds begin 2010, ligt het accent op de barok/
romantiek. 

Al enige malen concerteerde het Zaltbommels Kamerkoor tijdens de Muzikale 
Oktober Best, met programma’s rond Franz Liszt (2011) en Benjamin Britten 
(2013). Jean Sibelius en Sergei Rachmaninov vormen weer nieuwe uitdagingen!
In voorbereiding is een concert op 8 november 2015 m.m.v. Olga van der Pennen 
en Odilia Carmen Chirica: Memento Pastorale (Engelse koorwerken van Parry, 
Holst, Elgar, Vaughan Williams en Britten)
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ANTON IVANOV
Anton Ivanov is geboren in Moskou, 
Rusland. Hij studeerde cello aan het 
Tsjaikovski Conservatorium aldaar bij 
Natalia Chakhovskaya. Parallel aan 
deze studie, studeerde hij aan het 
Sweelinck Conservatorium van 
Amsterdam bij Dmitry Ferschtman.

Anton Ivanov nam deel aan diverse 
internationale festivals. Hij was 
concourslaureaat van ‘Young artists of 
Russia’ en tevens was hij een 
prijswinnaar van het Internationale 
Celloconcours in Oostenrijk.

Hij speelt in diverse kamermuziekensembles en was werkzaam bij diverse 
Russische en Nederlandse orkesten. Sinds 2003 heeft hij een vaste aanstelling als 
cellist bij het Brabants Orkest, nu Philharmonie Zuid-Nederland.
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BAS LODEWIJKS
Bas Lodewijks, 21 jaar, is student Technische 
Wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven 
en contractstudent bij saxofonist Andreas van Zoelen 
aan het Fontys Conservatorium te Tilburg. 

Op 9-jarige leeftijd begon Bas met muzieklessen bij 
Marcel Verbruggen aan Centrum voor Kunsteducatie 
Pulz, waardoor hij al gauw in aanraking kwam met 
het lokale harmonieorkest. Hier bleek dat hij boven 
de rest uit stak, door onder andere prijzen te winnen 

bij verschillende solistenconcoursen binnen Nederland. Na Cum Laude te zijn 
geslaagd, sloot Bas zich aan bij de Regionale Vakklas, een voorbereidende klas op 
het conservatorium voor jonge, getalenteerde musici. Hier kwam hij via het 
conservatorium in contact met Andreas van Zoelen waar hij, 2 jaar later, als 
contractstudent werd aangenomen. Bas probeert zich op deze manier muzikaal 
nog verder te ontwikkelen, naast zijn studie. Zo heeft hij masterclasses gevolgd bij 
onder andere Johannes Torrel, Jean-Marie Londeix en Willem van Merwijk en is hij 
actief in verschillende orkesten en bezettingen, als vast lid of als remplaçant. 

Als solist is Bas actief. Hij heeft verschillende prijzen in de wacht gesleept met 
orkesten van hoog niveau, zoals het Brabants en Gelders Fanfare Orkest. Onlangs 
heeft hij nog als solist met de Philharmonie Zuidnederland gespeeld.
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OLGA DE KORT-KOULIKOVA
De musicologe Olga de Kort-Koulikova studeerde 
piano en cultuurwetenschap in Rusland, journalistiek 
in Frankrijk en muziekwetenschap in Nederland. 
Olga geeft lezingen, cursussen muziekgeschiedenis, 
verzorgt concertinleidingen, schrijft een boek over 
Russische muziek en musici in Nederlanden en 
beheert de website Russische muziek in Nederland. 
Ze is o.a. gespecialiseerd in Russische muziek en 
cultuur, pianomuziek en muziekeducatie. Als 
muziekjournaliste schrijft ze voor De Klank, Piano 

Bulletin, Kunstzone, Preludium, ZingMagazine, Luister, Pianist, Timbres, Het Orgel. 

Meer informatie:  
www.olgadekort.com; http://rissischemuziekinnederland.wordpress.com.
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OLGA MALKINA
Olga Malkina, Russisch-Nederlandse, is klassiek 
concertpianiste en organiste.
Sinds 1995 woont zij in Gorinchem. In Nederland 
is haar expressieve pianospel al diverse keren op 
CD vastgelegd en betrad zij vele muziekpodia 
waaronder het podium van de grote zaal van het 
Amsterdamse Concertgebouw.

Eind 2013 bracht zij haar nieuwste solo CD genaamd 
‘Russian Album’ uit met zorgvuldig geselecteerde 
pianowerken van beroemde 19e en 20e eeuwse 
Russische componisten.

Applaus
Olga Malkina legt de lat zeer hoog. In combinatie met haar muzikale gevoeligheid 
zorgt dit voor charismatisch en intens expressief spel op concertpiano of orgel dat 
steeds weer met groot enthousiasme ontvangen wordt.

Van barok tot hedendaags
Het uitgebreide klassieke repertoire van Olga Malkina omvat zowel barok, 
romantische- als hedendaagse orkest-, kamer- en pianomuziek.
Zij soleerde bij verschillende Nederlandse symfonie orkesten.

Ze treedt momenteel voornamelijk op als solo concertpianiste, geeft kamermuziek-
concerten en is als co-repetitor verbonden aan diverse bekende koren.
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RIMSKI-KORSAKOV LYCEUM 
Sint Petersburg, Rusland

GRIGORII AVETISIAN Klarinet en piano

Grigorii Avetesian werd geboren in 1999. Grigorii won 
belangrijke prijzen op internationale jeugdconcoursen 
in Sint Petersburg in 2011 en 1013. In 2014 maakte 
hij een concert tour met een symfonieorkest door 
Oostenrijk, België, Nederland en Duitsland. In april gaf 
hij een soloconcert in de Russische ambassade in Finland. 
Kort geleden nog - in de maand mei van dit jaar - won 
hij de eerste prijs op het prestigieuze Internationale 
Muziekconcours van Stockholm. 

2011 International Youth Competition 3e prijs
2013  International Competition Spring in St.Petersburg 

1e prijs 
2014  Concert tour with symphony orchestra Austria, 

Belgium, Netherland, Germany 
 2015 Solo concert Russische ambassade Finland 
2015 Stockholm international muziekconcours 1e prijs
  
ANASTASIIA FARRAKHOVA Viool 

Anastasiia werd geboren in 1999 en begon op 6-jarige 
leeftijd met vioollessen. Ze werd in 2006 aangenomen 
als leerlinge op het Rimski-Korzakov Lyceum. Al 
vanaf 8-jarige leeftijd nam ze deel aan prestigieuze 
internationale muziekconcoursen. Zo won ze in Moskou 
op het Internationale David Oistrach Viool Concours een 
derde prijs en een tweede prijs op het Internationale 
Mavrinsky Concours in Sint Petersburg.
Van recentere datum zijn haar optredens in 2014 als 
soliste in de Kissinger Sommer, een jaarlijks terugkerend 
internationaal Muziekfestival in het Duitse Bad Kissinger 
en het behalen van de eerste prijs in het Internationale 
Sviridov Kwartet Concours in 2015. Ze treedt regelmatig 
op als soliste met Symfonie orkesten in Rusland, 
Zwitserland, Duitsland, Italië en Oostenrijk.
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2006 Aangenomen als leerling aan het Rimski-Korsakov Lyceum
2007 Gartow Foundation Competition (Duitsland) 2e prijs
2008 David Oistrach International Competition 3e prijs
2010 Studiebeurs van Michail Gantvard Foundation 
2012  Mravinsky International Competition 2e prijs (1e prijs werd niet uitgereikt)
2014 Soliste op The Kissinger Sommer (Duitsland)
2015  Sviridov International Kwartet Competition 1e prijs
  Treedt regelmatig op als soliste met Symfonie orkesten in grote 

concertzalen van St.Petersburg, Zwitserland, Duitsland, Italië, Oostenrijk.

RIMMA KACHALOVA Piano

Rimma werd geboren in 1999 in Novosibirsk, Siberië. 
Ze speelt al vanaf haar vijfde levensjaar piano. Ze 
onderscheidde zich vanaf 2008 in Novosibirsk en Moskou 
op piano concoursen voor jonge talenten. Ze genoot 
van 2007 tot 2013 een studiebeurs van een stichting 
voor jonge talenten in Siberië. Vanaf 2013 studeert zij 
aan het Rimski Korsakov Lyceum. In 2014 trad zij op in 
concerten in Sint Petersburg en Zwitserland. In 2015 
speelde zij samen met een kamermuziekensemble op het 
internationale muziekfestival dat georganiseerd werd 
door de Muziek Academie van Estland. Met dit ensemble 
won ze kort geleden, in 2015, het internationale Sviridov 
Concours voor jonge musici. 

2008/2011   Novosibirsk – laureaat regionale competitie jonge pianisten 
West-Siberië-Oost

2009  Moskou – laureate Open International Piano Competition ‘Chopin.
Grieg.Mendelssohn’

2009/2011 Novosibirsk – Laureaat ‘Jonge talenten Siberië’
2012  Deelname aan de 4e Internationale A. Artobolevskaya Pianocompetitie
2013 Moskou – laureaat 8e Internationale Ruza Music Festival
2007 Studiebeurs vanuit Jong Talent Siberië Foundation
2013 Leerlinge van Rimski-Korsakov Lyceum in St. Petersburg.
2014  Optredens in concerten van Petersburg - Zurich Foundation, Zwitserland
2015  Tallinn (Estland) – optreden (met een kamerensemble) op Internationaal 

Muziekfestival, georganiseerd door Estonian Music Academy
2015  Internationale competitie jonge muzikanten en G. Sviridor  

(samen met een kamer ensemble) 1e prijs
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ANOUK ZWANENBERG 
Anouk Zwanenberg is een jonge sopraan van 19 jaar. Ze komt uit Rosmalen.  
Al vanaf jonge leeftijd is Anouk bezig met muziek. Na eerst enige jaren aan de 
MusicAll Factory in Tilburg een musical opleiding te hebben gedaan, stapte ze 
over op het klassieke vak. Ze heeft drie jaar klassieke zang gestudeerd aan de 
Young Musicians Academy van het conservatorium van Tilburg. Na haar VWO 
opleiding aan het Rodenborch-College in Rosmalen is ze doorgestroomd naar de 
voltijd opleiding van het Conservatorium van Amsterdam. Ze heeft lessen gevolgd 
van Franka van Dommelen en Xenia Meijer. Momenteel krijgt ze les van Pierre 
Mak. Ook kreeg ze masterclasses van Edward Hoepelman, Maurice Wijnen en 
Henk Poort. 

Anouk heeft al in vele musical- en operaproducties gestaan. Onlangs speelde ze 
nog in Cats en Een Midzomernachtsdroom. Ook was Anouk één van de solisten 
in de voorstelling ’t Bosch Mysterie, uitgevoerd vanwege het 11x11+11-jarige 
bestaan van Oeteldonk. Tevens trad Anouk op tijdens het St. Odulphus najaar-
concert van de MOB 2013.
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OLGA ARTYUGINA
De in 1991 geboren Olga Artyugina is 
een van de knapste violisten van Sint 
Petersburg. Olga’s naam verscheen 
voor het eerst op de affiches in 
1999, toen ze nog maar net als 
eerstejaars studeerde aan het Speciale 
Muziekschool voor jong talent van het 
Conservatorium van Sint Petersburg. 
Nadien trad ze herhaaldelijk op in de 
Filharmoniezalen van Moskou, Sint 
Petersburg, Minsk, Kazan, Tallin en ook in Concertzalen van Duitsland, Italië, 
Zwitserland, Polen, Oostenrijk, Frankrijk en Nederland.

Haar eerste optreden met een symfonie orkest vond plaats in 2002: Olga speelde 
met veel succes het Tweede Concert van H. Wienyawsky. Sedertdien treedt 
Olga regelmatig op met symfonie- en kamerorkesten. Ze werkt samen met vele 
Russische dirigenten zoals A. Kantorov, E. Bushkov, M. Agrest en vele andere.

Volgens muziekrecensenten en journalisten onderscheidt Olga zich met een 
‘sound’ die verbazingwekkend fascinerend en van een bekoorlijke schoonheid is 
(Algauer Zeitung). Ze roemden ook haar vermogen om elk stuk helder en intens 
artistiek te interpreteren(Moskou Pravda).

Van 2007 tot 2014 studeerde Olga aan International Summer Academies voor 
jonge musici in Duitsland en Oostenrijk. Ze werd winnaar van 2 Russische en 16 
internationale concoursen, waaronder vermaarde vioolconcoursen in Moskou 
(D. Oistrakh Competetion, 2006) en Sint Petersburg (E. Mavrinsky Competition, 
2012). Hiernaast is zij ook een vaste deelnemer aan diverse internationale 
muziekfestivals in Rusland en daarbuiten. 
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ALEXANDRA ERMILOVA
De Russische pianiste Alexandra Ermilova werd 
geboren in 1992 geboren in Almaty in Kazakhstan. Ze 
begon haar studie aan de 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 een 
kamermuziekensemble te spelen in negen concerten in verschillende steden in 
Nederland.

Na haar opleiding aan de Muziek Academie in Sint Petersburg met succes te 
hebben afgerond werd ze toegelaten tot het Staatsconservatorium van Moskou 
in de klas van prof. Ruvim Ostrovsky. Een jaar later ontmoette ze tijdens het 
Zomer Muziekfestival van Verona in Italië prof. Anna Serova, die haar talent op 
waarde schatte en haar uitnodigde om als haar assistente deel te nemen aan 
de Internationale Muziek Academie in Cagliari. Terwijl ze daar lessen volgde bij 
prof. Luisada ontmoette ze prof. Fabio Bidini, die vervolgens een belangrijke 
verandering in haar leven bracht door haar uit te nodigen voor een stage aan 
de Hans Eisler Muziek Academie in Berlijn. Een half jaar later was ze een van de 
drie pianisten die werden toegelaten tot deze Academie, waar ze nu studeert bij 
prof. Eldar Nebolsin, zelf opgeleid door Dimitry Bashkirov.

In de zomer van 2013 won ze de eerste prijs van het internationale concours van 
de Muziek Academie in Cremona in Italië. 
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PETR PAVLOV
De Russische altviolist werd in 1992 in Krasnojarsk in 
Rusland geboren. Op zesjarige leeftijd begon hij op 
de plaatselijke Muziekschool vioollessen te volgen 
bij Svetlana Linezkaja, zelf een leerlinge van de 
befaamde vioollerares Galina Turchaninova. Onder 
leiding van Svetlana behaalde Petr jaarlijks prijzen 
op plaatselijke en regionale muziekconcoursen. In 
2007 won hij het internationale concours in Wladimir, 
waarmee hij zich een studiebeurs verwierf. In 
datzelfde jaar vertrok hij naar Sint Petersburg, waar hij werd opgenomen in de 
klas van Vladimir Stopichev aan de Speciale Muziekschool van het Conservatorium 
van Sint Petersburg. Petr trad als solist en kamermuzikant op bij concerten op 
diverse podia in deze stad zoals in de zalen van het Conservatorium en in het 
Philharmoniegebouw. In 2008 maakte hij zijn concertdebuut met een vioolconcert 
van William Walton. Enige maanden later leerde Petr de violiste Anna Serova 
kennen. Zij bood hem aan bij haar te komen studeren en zo kwam het dat Petr in 
2008 aan de Internationale Muziek Academie Perosi in Biella in Italië lessen ging 
volgen. In diezelfde periode naam hij deel aan talloze masterclasses en festivals in 
steden zoals Cremona, Montepulciano en Verona. Daarnaast volgde hij een speciale 
cursus bij Juri Bashmet aan de Muziek Academies van Biella en Sienna en nam hij 
nog deel aan masterclasses van Bruno Giuranni in Martina Franca.

In 2010 sloot hij zijn opleiding aan de Speciale Muziekschool in Sint Petersburg 
af met de hoogste resultaten. Van 2010 tot 2012 was hij als eerste violist actief 
in het orkest van de Fondazione CRT in Turijn, waardoor hij kon optreden onder 
leiding van zulke uitzonderlijke musici zoals Pavel Berman, Pavel Vernikov, 
Roberto Ranfaldi, en Riccardo Muti. In 2012 nam hij deel aan een concert in 
het Conservatorium van Moskou. In datzelfde jaar won het duet Petr Pavlov en 
Alexandra Ermilova de eerste prijs op het internationale Kamermuziek Concours 
‘Lodovico Rocca’ in Neive, Piemonte. Petr’s belangstelling voor Kamermuziek is 
groot en om die reden bleef hij zich verder ontwikkelen bij vele professoren met 
een grote reputatie op dit terrein.
In 2013 werd Petr opgenomen in de studiegroep van Professor Strehle aan 
de Universiteit der Kunsten in Berlijn. In datzelfde jaar behaalde hij op het 
internationale Muziek Concours in Cremona de tweede plaats, waarbij hij 
bovendien nog een speciale onderscheiding ontving voor de beste interpretatie 
van een Schostakowitsch sonate. 
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PIET JEEGERS CLARINET CHOIR
Het Piet Jeegers Clarinet Choir is in 1986 opgericht door Piet Jeegers, 
klarinetdocent aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel.

Het Clarinet Choir bestaat uit 15 veelal professionele klarinettisten, die 
samen een volledige klarinetfamilie vertegenwoordigen, van es- tot en met 
contrabasklarinet.

Deze brede bezetting garandeert een perfect uitgebalanceerde klankrijkdom.  
Zo ontstaat de mogelijkheid om optimaal samen te musiceren en kennis te 
nemen van arrangementen van het klassieke repertoire en de speciaal geschreven 
composities, met als einddoel het fenomeen Clarinet Choir in Nederland en 
daarbuiten een grotere bekendheid te geven.

Het Piet Jeegers Clarinet Choir behoort in zijn genre tot de besten van Europa.
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ALEXANDER SCRIABIN
SONATA FANTASY (SONATA NO. 2)

1872-1915
Op. 19 in G-sharp minor
Andante, Presto.

Alexander Skrjabin werd op 6 januari 1872 in Moskou geboren als zoon van een 
diplomaat en pianist. Na het afronden van zijn opleiding aan het Conservatorium in 
Moskou (onder V.I. Safonov, S.I. Tanejev en A.G. Arensky), gaf hij een buitenlandse 
concerttour als pianist. In 1898 begon hij als docent pianoforte aan het 
Conservatorium in Moskou, om daarna lange tijd in het buitenland te verblijven. 
In 1910 keerde hij definitief terug naar Moskou. Zijn belangrijkste werken schreef 
hij na 1900, inclusief drie symfonieën, (o.a. ‘The Divine Poem’ en ‘Prometheus’ of 
‘The Poem of Fire’), de sonates nrs. 4 t/m 10 en andere composities voor piano. Zijn 
muziek diende steeds meer zijn grote ideaal: het creëren van een ‘mysterie’, waarbij 
alle kunstvormen in een grandioze liturgische en artistieke handeling samenkomen, 
om de mens boven zichzelf te laten uitstijgen in een staat van volmaakte extase en 
verlossing. Er kwam een einde aan zijn werk met zijn plotselinge, vroege dood als 
gevolg van bloedvergiftiging op 27 april 1915.

Skrjabin is ongetwijfeld een van de briljantste en fascinerendste persoonlijkheden 
in de muziekwereld aan het begin van de 20e eeuw. Zijn betekenis als componist 
en zijn invloed op hedendaagse muziek is lang niet onderkend, waarschijnlijk 
omdat er teveel belang werd gehecht aan zijn idealistische filosofische ideeën, 
die vaak subjectief en tegenstrijdig waren, en niet genoeg aan zijn krachtige 
muzikale werken. Het is inderdaad verbazingwekkend dat met name de rijke en 
grote hoeveelheid aan composities voor piano vandaag de dag nog steeds zeer 
onbekend is bij uitvoerenden, docenten en luisteraars, terwijl ze tot de fraaiste 
en spannendste voorbeelden van moderne pianomuziek behoren, met hun 
prikkelende weerklank en de perfecte harmonie tussen vorm en inhoud.

AANDACHT VOOR EEN
‘ONBEKENDE’ COMPONIST
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Van 1904 tot 1910 verbleef Skrjabin in West-Europa; hij bracht zijn tijd meestal 
in Zwitserland door, maar ook wel in Noord-Italië, Frankrijk en België. Na zijn 
terugkeer naar Rusland werd Skrjabin het middelpunt van een kring bewonderaars 
die zich aangetrokken voelden tot zijn verheven en mystieke gedachtegoed.

 - Sonata-Fantasia (Sonate Nr.2). (1892-1897)
Opus 19, gis-moll. Andante, Presto.
Skrjabin schreef het eerste deel van deze sonate in Italië (1892), en het tweede 
deel in de Krim (1897). Hiervoor ontving Skrjabin de Mikhail Glinka-Prijs.  
De Sonate heeft impressionistische kenmerken – een zachte, fijne, transparante 
miniatuur, geïnspireerd op de zee. “Ik hou van de zee en ben geïnspireerd door 
haar. Het is de ruimte en oneindigheid van kleuren en vormen” (uit een brief van 
Skrjabin). Het eerste deel, Andante, is transparant, luchtig, vol met hoogtepunten; 
het tweede deel, Presto, is heftig, impulsief, rusteloos.
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KINDERKOOR DE GOUDEN APPELTJES
 
Kinderkoor de Gouden Appeltjes is een 
enthousiaste groep jongens en meisjes. 
Ruim 20 jaar geleden opgericht als 
kinderkerkkoor en nog steeds verzorgen 
we de liedjes zijn diverse missen 
(o.a. Communie, Kerstmis). Maar ook 
daarbuiten zijn we actief (o.a. Tridium, 
Opening Kerststallentocht)! En dus ook 
vandaag gaan we laten horen dat we een 
gezellig koor hebben en het ook nog eens 
heel leuk vinden om samen te zingen!
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JONGERENKOOR FRESH
Jongerenkoor Fresh is een gezellige groep 
jongeren die samen bekende nummers 
zingen. Van top 40 nummers tot musical, 
alles mag. Het jongerenkoor is verbonden 
aan de parochie, maar om erbij te komen 
maakt het geen verschil of je wel of niet 
gelovig of kerkelijk bent. We zingen dan 
ook binnen en buiten de kerk. De sfeer 
binnen het koor is heel ontspannen, 
vriendschappelijk en iedereen wordt in 
zijn waarde gelaten. Kortom, Fresh is een 
gezellig koor waar iedereen welkom is. 
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Culturele Associate "Roerich Center" 

Culturele Associate "Roerich Center" (Nederland) werd opgericht in 2012 
door Odessa Museum van N. K. Roerich (Odessa, Oekraine). Nicholas Roerich 
is een bekende Russische kunstenaar, schrijver, wetenschapper reiziger, en 
publieke figuur. Hij is ook bekend als de initiatiefnemer van de ondertekening 
van de eerste ooit internationaal juridisch instrument voor bescherming 
van culturele erfgoed tijdens een oorlog en in vredestijd. Dit 
vredesinitiatief is bekend als de Roerich Pact voor de bescherming van 
culturele erfgoed. De geschiedenis van de Roerich Pact is nauw 
verbonden met België en Nederland. Nicholas Roerich zag altijd de 
grootste waarde van cultuur in de ontwikkeling 
en verbetering van de mens en de maatschappij. 
 

Culturele stichting "Roerich Center" organiseert thema lezingen, 
concerten, tentoonstellingen, mini-conferenties, bijeenkomsten, die 
bevorderen de culturele uitwisseling tussen de Russischsprekende 
landgenoten. Ook worden er evenementen georganiseerd voor een 
bredere auditorium in het Engels en in het Nederlands. 
www.roerich-centre.nl 
 
 

Tentoonstelling van reproducties N. K. Roerich 

N. K. Roerich - een wereldberoemde kunstenaar, die een erfgoed 
van meer dan 7.000 schilderijen heeft achtergelaten.  Zijn schilderijen 
worden bewaard in de beste musea van de wereld. Schilderijen van 
Roerich worden geschat op miljoenen dollars bij Sotheby's .   

De tentoonstelling zal reproducties van schilderijen tonen van twee 
series: de serie "Het begin van Rusland. Slaven" en de serie "Himalaya". 
In de schilderijen van de serie "Het begin van Rusland. Slaven" dompelt 
Nicholas Roerich de kijker onder in het leven van het oude Rusland.  Het 
grootste deel van zijn leven verbleef Nicholas Roerich in India en reisde 
hij naar de Himalaya. In de serie "Himalaya" kunt u prachtige 
panorama's van de bergen van India en Tibet zien. 

CULTURELE ASSOCIATE ‘RERIKH CENTER’
Culturele Associate ‘Rerikh Center’ (Nederland) werd opgericht in 2012 door 
Odessa Museum van N.K. Rerikh (Odessa, Oekraine). Nicholas Rerikh is een 
bekende Russische kunstenaar, schrijver, wetenschapper reiziger, en publieke 
figuur. Hij is ook bekend als de initiatiefnemer van de ondertekening van de 
eerste ooit internationaal juridisch instrument voor bescherming van culturele 
erfgoed tijdens een oorlog en in vredestijd. Dit vredesinitiatief is bekend als de 
Rerikh Pact voor de bescherming van culturele erfgoed. De geschiedenis van de 
Rerikh Pact is nauw verbonden met België en Nederland. Nicholas Rerikh zag 
altijd de grootste waarde van cultuur in de ontwikkeling en verbetering van de 
mens en de maatschappij.

Culturele stichting ‘Rerikh Center’ organiseert thema lezingen, concerten, 
tentoonstellingen, mini-conferentie en bijeenkomsten, die bevorderen de culturele 
uitwisseling tussen de Russischsprekende landgenoten. Ook worden er evenementen 
georganiseerd voor een bredere auditorium in het Engels en in het Nederlands.

www.Rerikh-centre.nl

Tentoonstelling van reproducties N.K. Rerikh
N.K. Rerikh – een wereldberoemde kunstenaar, die een erfgoed van meer dan 
7.000 schilderijen heeft achtergelaten. Zijn schilderijen worden bewaard in de 
beste musea van de wereld. Schilderijen van Rerikh worden geschat op miljoenen 
dollars bij Sotheby’s .

De tentoonstelling zal reproducties van schilderijen tonen van twee series: de serie 
‘Het begin van Rusland. Slaven’ en de serie ‘Himalaya’. In de schilderijen van de 
serie ‘Het begin van Rusland. Slaven’ dompelt Nicholas Rerikh de kijker onder in 
het leven van het oude Rusland. Het grootste deel van zijn leven verbleef Nicholas 
Rerikh in India en reisde hij naar de Himalaya. In de serie ‘Himalaya’ kunt u 
prachtige panorama’s van de bergen van India en Tibet zien.
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OPERAFILM
Carmen van Bizet uitgevoerd door de Opera van Lyon

Rolverdeling
Carmen Maria Lo Monaco
Don José Yonghoon Lee
Escamillio Giorgio Caoduro
Frasquita Elena Galitskaya
Micaëla Nathalie Manfrino
Mercedes Angelique Noldus

Begeleiding
Orkest, koor en zangschool van de Opera van Lyon

Muzikale leiding
Stefano Montanari

Regiseur
Olivier Py

Directeur
Vincent Massip

Opname
2012 in de Opera van Lyon

Duur
2 uur 30 minuten
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PROGRAMMA MUZIKALE OKTOBER BEST 2015 
MAANDAG 12 OKTOBER T/M ZONDAG 25 OKTOBER
Tentoonstelling Nikolai Rerikh 
CultuurSpoor Bibliotheek Best

DINSDAG 13 OKTOBER
19.00 uur  Carmen operafilm
 Biobest, Best

VRIJDAG 16 OKTOBER
20.00 uur  Concert ‘jong talent voor veteranen’
 Veteranenhuis ‘De Treffer’, Eindhoven

ZATERDAG 17 OKTOBER
11.00 uur  Kinderconcert ‘Jong voor jong’
 CultuurSpoor Bibliotheek Best
12.00 uur Muziek in de Boterhoek op diverse locaties

ZONDAG 18 OKTOBER
15.00 uur  St.Odulphus Najaarconcert 
 ‘1915’

DONDERDAG 22 OKTOBER
20.00 uur  Lezing met concert ‘Rerikh in Muziek’
 CultuurSpoor Bibliotheek Best

ZATERDAG 24 OKTOBER
20.00 Bevrijdingsconcert 1945-2015 ‘Vrijheid’ 
 Museum Bevrijdende Vleugels Best

ZONDAG 25 OKTOBER
11.00 Concert ‘Jong voor oud’, Eeckenrode, Waalre
15.00  Slotconcert ‘voor jong en oud’. Piet Jeegers Clarinet Choir 
 Zalencentrum Prinsenhof 
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PROGRAMMA ST. ODULPHUS NAJAARSCONCERT 
18 oktober 2015

JEAN SIBELIUS 1865-1957
1. Finlandia op.26 (a capella) 
 ZBKK olv Jan Opschoor en Bas Lodewijks (saxofoon)
2. Glokken melodie (a capella) 
 ZBKK
3. Die gefangene konigin op.48
 Odilia Carmen Chirica (sopraan), Noël Casteleijn (bariton) , 
 Bas Lodewijks (saxofoon), Olga van der Pennen(piano) en  ZBKK

ALEXANDER SKRJABIN 1872-1915
4. 2 preludes op.11 (1888,1896) Moskau en Parijs 
 Bas Lodewijks (saxofoon) en Olga van der Pennen (piano)
5. Sonata Fantasia (1892-1897) nr.2 op.19 in Cis-moll in 2 delen
 Andante
 Presto 
 Olga Malkina (piano)

SERGE RACHMANINOV 1873-1943
7. Bogoroditse Devo (uit “Vespers”1915)
 ZBKK
8. nr.10 in B-moll 
9. Prelude op.3 nr.2 in Cis-moll
 Olga Malkina (piano)
10. Vocalise (1915)
 Odilia Carmen Chirica(sopraan), Anton Ivanov (cello) en
 Olga van der Pennen(piano)

CAMILLE SAINT-SAENS 1835-1921
11. The Swan
 Anton Ivanov (cello) en Olga van der Pennen (piano)

OLGA VAN PENNEN / AFANASII FET1820-1892 
12. De Echo van de hartstocht. (wereld première)
 Noël Casteleijn (bariton), Anton Ivanov (cello) en 
 Olga van der Pennen (piano)
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EMM ERICH KALMAN 1882-1953
 Die Csardasfurstin (1915)
13. Heia in den bergen
 Odilia Carmen Chirica (sopraan) en Olga van der Pennen (piano)
14. Duet en Finale 
 Odilia Carmen Chirica (sopraan), Noël Casteleijn (baritoon), 
 Olga van der Pennen (piano) en ZBKK

 Pauze

 Leerlingen Rimski-Korsakov Lyceum, St.Petersburg 
  Grigori Avetisian (klarinet), Anastasiia Farrakhova (viool),  

Rimma Kachalova (piano)
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HET BEVRIJDINGSCONCERT 2015
24 oktober 2015

1. Fritz Kreisler (1875-1962)
 Prelude en allegro Pugnani
 Olga Artjugina (viool) en Alexandra Ermilova (piano)

2. Henri Vieuxtemps (1820-1881) 
 Caprice
 Petr Pavlov (altviolist) solo 

3. Camille Saint Saens (1835-1921)
 Rondo capricioso
 Olga Artjugina (viool) en Alexandra Ermilova (piano)

4. Sergei Ljapoenov(1859-1924)
 Lezginka opus 11 nr.10
 Alexandra Ermilova (piano)

5. Gabriël Fauré (1845-1924)
 ‘Après un rêve’
 Petr Pavlov (altviolist) en Alexandra Ermilova (piano)

6. Giacomo Puccini (1858-1924)
 O mio babbino caro
 Anouk Zwanenberg (zang)

7. Mikhail Glinka (1804-1857)
 Drie Russische liederen
  Olga Artjugina (viool), Petr Pavlov (altviolist) en Alexandra Ermilova (piano)

8. Francesco Paolo Tosti (1846-1916)
 Marechiare
 Nicoleta Turliu (zang)

9. Tiberiu Brediceanu 1877-1968
 Roumenian medley
 Nicoleta Turliu en Odilia Carmen Chirica (zang)
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PAUZE 

10. Erwin Schulhoff (1894 – 1942)
 Tango 
 Alexandra Ermilova (piano)

11. Harold Arlen (1905-1986)
 ‘Over the rainbow’ (The Wizard of Oz)
 Odilia Carmen Chirica (zang)

12. Kurt Weil (1900-1950)
 Surabaja Johnny 
 Nicoleta Turliu (zang)

13. ‘We’ll meet again’
 Nicoleta Turliu en Odilia Carmen Chirica (zang)

14. Dmitri Sjostakovitch (1906-1975)
 Romance
 Petr Pavlov (altviolist) en Alexandra Ermilova (piano)

15. Edith Piaf (1915-1963)
 Non, je ne regrette rien (1956) (Charles Dumont)
 La vie en rose (1946)
 Anouk Zwanenberg (zang)

16. Astor Piazzola (1921-1991)
 ‘Adiós Noniño’
 Alexandra Ermilova (piano)

17. Olga van der Pennen
 Boris Pasternak ‘Hamlet’
  Olga van der Pennen (zang, piano), Olga Artyugina (viool), Petr Pavlov (altviolist)

18. Olga van der Pennen
 ‘Always with me’
 Olga Artyugina (viool) en Olga van der Pennen (piano)

19. Giulio Caccini (1551-1618) – Vladimir Vavilov (1915-1973)
 Olga van der Pennen 2015 
 Ave Maria
 Drie sopranen Anouk Zwanenberg, Nicoleta Turliu en Odilia Carmen Chirica
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SLOTCONCERT PRINSENHOF
25 oktober 2015

Piet Jeegers Clarinet Choir
m.m.v Olga Artjugina (viool) en Olga van der Pennen (zang en piano)

1. Franz von Suppe ‘Leichte Cavalerie’ 
2. Marcel de Jonghe ‘Animal Suite’ soliste op es clarinet Nicole van Gogh
3. Rogier van Otterloo ‘Soldaat van Oranje’ 
4. Glenn Miller ‘Magic’
5.  Schotse Bagpiper muziek arr.Jac Corstjens
6. Olga van der Pennen ‘Gehoorzaamheid’ soliste Olga van Der Pennen

PAUZE

7.  Olga van der Pennen ‘Always with me’ Olga Artjugina (viool) en  
Olga van Der Pennen 

8. Max Leeman ’Mixed Pickles’ 
9. Carl Wittrock ’Lord Tullamore’ 
10. Piet Swerts ‘Shirim a Klezmer Rhapsodie’ 
11. Harry Stalpers ‘Clownery’ 
 Toegift : Kenneth J. Alford ‘Colonel Boogy’ 
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Total Cooling & Airconditioning B.V.

FESTIVALSPONSORS

HOOFDSPONSORS
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SPONSORS

Zalencentrum
Prinsenhof

Subsidiënten
Sint Odulphusparochie Best

Donateurs
Siep Weiland
Diverse privépersonen en instanties



BESTUUR
Voorzitter: Rob Voeten (oud-directeur Brabant Pers Best)
Secretaris: Jan van de Meulengraaf (notaris)
Penningmeester: Gerard Kloppenburg (voorheen partner PWC Accountants)
Lid: Theo Reijnders (oud-rector Jacob-Roelandslyceum)

Programmadirecteur: Olga van der Pennen (componiste)

STICHTING
Inschrijving KvK: 17242877
IBIC/IBAN NL25RABO0108887537

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


