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STICHTING MUZIKALE OKTOBER BEST
In een wereld waar het kwade steeds dichterbij komt en het 
goede in de mens dreigt te overvleugelen willen wij als 
stichting Muzikale Oktober Best graag investeren in het 
laatste. Een druppel op een gloeiende plaat? Misschien, 
maar alle beetjes helpen. U kent ons adagium inmiddels: 
muziek kent geen grenzen. Muziek is van alle tijden, van 
alle rassen en culturen, van alle religies. Muziek is van 
iedereen. Muziek bindt, muziek verbindt, muziek leeft, 
muziek geeft. Muziek is de universele taal van het hart. 
Ons festival is georganiseerd rondom de herdenking van de 

bevrijding van Best. Een moment waarop het goede het kwade overwon, een 
moment om nooit te vergeten.

Onze programmadirecteur heeft “alles uit de kast gehaald” om een zeer gevarieerde 
reeks concerten aan te bieden. Ieder concert heeft een eigen muzikale identiteit 
meegekregen. Dit keer speelt het getal 17 in de programmering een grote rol.  
Het kan het geboorte- of sterfjaar van een grote componist zijn, de opening van 
een concertgebouw (Scala) of het jaar waarin een onsterfelijke melodie ontstond. 
U zult het allemaal in ons programma tegenkomen. Het jaar 1917 springt eruit. 
Het jaar van de Russische revolutie(s): de eerste in februari, vrijwel zonder geweld, 
de tweede in oktober die ontaardde in een verschrikkelijke burgeroorlog. Ook toen 
werd er muziek gecomponeerd, ook toen werd er prachtige muziek gespeeld.  
Een internationaal gezelschap van getalenteerde musici zal het voor ons ten uitvoer 
brengen. Uit Sint Petersburg en vele landen komen jonge en oudere muzikanten 
naar Best om te laten horen hoe goed muziek kan klinken. Maar ook “uit de buurt” 
zullen fantastische musici hun opwachting maken en een bijdrage leveren aan het 
programma. Zowel de programmering als de uitvoering van de concerten zal zoals 
in vorige jaren van een kwalitatief hoog en toegankelijk karakter zijn. Daarbij is 
gezocht naar een ideale mix tussen klassieke en lichte muziek.

Veel bijdragen in allerlei vormen door gulle gevers uit Best en omgeving maken 
het mogelijk om dit jaar een programma aan te bieden zoals hier voor U ligt.  
Wij zien uit naar uw komst en weten zeker dat U van onze muziek zult genieten!

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 5e 
begon zij met pianolessen en op haar 9e met 
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 toegelaten tot het Conservatorium. Daar studeerde zij met compositie en 
musicologie als hoofdvak en piano als bijvak, onder leiding van professor Sergei 
Slonimski. Op 23-jarige leeftijd studeerde Olga af als componiste, musicologe en 
muziekpedagoge. Olga schrijft muziek in verschillende genres zoals kinderballet 
en kamermuziek, maar ook popmuziek. Einde 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 de 
concerten “Jong voor oud”. In 2009 gaf Olga haar cd “Zo ver en zo dichtbij” met 
eigen composities uit. In 2009 richtte Olga de stichting Muzikale Oktober Best op 
met het doel om iedere twee jaar in de maand oktober -24 oktober is de dag van 
de bevrijding van Best- een aantal publieke concerten te geven in Best en de 
regio. Zij is programmadirecteur van dit festival. Olga organiseert en verleent 
graag haar medewerking aan verschillende benefietevenementen zoals Rotary 
-International, 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 als muzikaal geschenk aangeboden 
aan de Gemeente Best in verband met de 70e verjaardag van de bevrijding van 
Zuid Nederland. “ Always with me” is ook de naam van haar nieuwe tweetalige 
Nederlands- Russische cd, met een tiental nieuwe werken, die zij in 2014/2015 
heeft gecomponeerd. Eén van haar laatste muzikale projecten vond plaats op 
zaterdag 5 maart 2016 in Dordrecht, waar zij meewerkte aan een scratchuitvoering 
van “Petite Messe Solennelle” van Rossini. 
Momenteel werkt Olga samen met Sandra Geller aan een film– concert- 
theaterproductie, waarvoor zij de muziek heeft geschreven; Olga zingt en 
begeleidt zichzelf op piano.“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 met een gedachte: open je hart. Want van hart 
tot hart is mijn motto” . . 

SUSANNE GONDRIE
Susanne is geboren in Heerlen. Sinds 1977 woont zij met haar 
gezin in Best. In het dagelijks leven is zij juriste met een eigen 
adviesbureau. 
Als klein kind al leerde zij lezen en het is haar passie gebleven in 
brede zin: teksten, taal, schrijven, lezen. Sinds 1984 is ze bezig 
met schrijven; ze heeft bij diverse landelijke wedstrijden prijzen 
gewonnen. Sinds 1995 verschijnt er een kerstverhaal van haar in 
het Kerstnummer van Groeiend Best. In 2014 zijn deze 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 dit al snel tot een 
enthousiaste samenwerking, bij concerten voor Kerstmis, Moederdag, de bevrijding 
en bij Muzikale Oktober Best. Geen wonder natuurlijk, allebei met hun grote 
liefde voor muziek en teksten. En de samenwerking blijft doorgaan, ze hebben 
allebei nog voor jaren inspiratie. 

OLENA LAVRENKO 
Olena Lavrenko is een Russische violiste. Zij begon met 
muziek op haar 7e. Zij ging achtereenvolgens naar de 
muziekschool en het muzieklyceum in haar geboortestad 
Sevastopol (Rusland), doorliep de opleiding op het 
muziekcollege in Simferopol en tot slot het conservatorium 
in Rostov. In Rostov werd zij na afloop van een masterclass 
gevraagd om haar studie aan het Codarts conservatorium te 
Rotterdam voort te zetten.  
In Rotterdam heeft zij bij Olga Martinova haar bachelor’s en 

vervolgens bij Igor en Vesna Gruppman haar master’s diploma behaald.
Al tijdens haar studie heeft zij indruk weten te maken. Zij heeft onderscheidingen 
en prijzen gewonnen bij 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 is concertmeester bij Accompagnato uit Rotterdam.
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SANDRA GELLER 
Sandra Geller is afgestudeerd aan de Universiteit van 
Moskou, met als specialisatie Russische taal- en 
letterkunde. Na haar studie volgde zij de opleiding 
Dramaturgie bij de Bond van Russische Schrijvers. 

Als journaliste was zij werkzaam bij de redactie van het 
literaire tijdschrift De Jeugd en schreef als freelance 
correspondente voor het APN (vertaald: Pers Nieuws-
agentschap).
 

Sinds 1978 woont zij in Nederland. Zij doceerde als gastdocent aan universiteiten 
en hogescholen in Nederland en België, zoals Fontys Hogescholen, de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen (HAN), Universiteit van Leuven en aan verschillende 
Volksuniversiteiten. 

In opdracht van de Nederlandse omroepen KRO en TROS schreef zij hoorspelen, 
waaronder: De Mens is een Raadsel, over het leven van Fjodor Dostojevski; 
Stravinsky, over deze componist; De Bekentenis, over de schrijvers Guy de 
Maupassant en Isaak Babel en De Tsaar van de Opera, over de carrière van de 
Russische zanger Fjodor Shaljapin.
 
Daarnaast schreef zij literaire essays voor de tijdschriften Toneel - Theatraal, 
Harlekijn en Literair Paspoort. Zij werkte samen met vooraanstaande Nederlandse 
vertalers, zoals Charles B. Timmer, Willem G. Weststijn en anderen.
 
Geller schreef Engelstalige libretto’s voor een tweetal opera’s.De eerste is 
gebaseerd op een Bijbels verhaal The Daughters of Lot en de tweede op een 
Griekse mythe Narcissus. Op basis van deze werken werd zij in 2001 als lid 
aangenomen door The Authors Society in de UK.
 
Als libretto-tekstschrijver werkte zij samen met de componist Michael L. Geller aan 
de uitvoeringen in Nederland van de kameropera The Daughters of Lot; het 
theatersprookje Mishka, het theaterconcert Requiem voor een Dichter alias De 
Russische Ziel en een Kamermuziektheater Beeld, Mystiek & Muziek.

Sandra schreef de tekst van de theaterproducties: Colombina, Kreten van de oude 
Goya en Dante en Beatrice. Daarnaast verzorgt zij de inleidende lezingen bij de 
klassiekers voor filmhuizen en filmfestivals.

JENUFA KWARTET
Het Jenufa Kwartet, genoemd naar de gelijknamige 
opera van de Tsjechische componist Léos Janácek, is 
opgericht in 1994 en is uitgegroeid tot een hecht 
kamermuziekensemble. Het inmiddels zeer 

uitgebreide repertoire van het kwartet strekt zich uit van Haydn tot hedendaagse 
muziek. Het kwartet studeerde regelmatig in Praag bij Milan Skampa en 
ontwikkelde daardoor een bijzondere affiniteit met de Tsjechische kamermuziek. 
Ook speelt het kwartet graag Nederlandse, hedendaagse werken, die dan vaak 
verdieping vinden door het persoonlijke contact met de componist. 
Het kwartet behoort tot de eerste lichting afgestudeerde kwartetten aan de 
Nederlandse Strijkkwartet Academie, de gespecialiseerde opleiding voor jonge, 
talentvolle strijkkwartetten. Daarbij werd het kwartet intensief gecoacht door de 
cellist Stefan Metz en door de leden van wereldberoemde kwartetten als het 
Amadeus Kwartet en het Borodin Kwartet.
Op concoursen gooide het Jenufa Kwartet hoge ogen: het kwartet behaalde de 
halve finale op het Internationale Kamermuziekconcours ‘Premio Vittorio Gui’ te 
Florence en won de Publieksprijs op het Nationaal Kamermuziekconcours Almere. 
Het Jenufa Kwartet trad verschillende malen op in de Kleine Zaal van 
Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht, het Muziekgebouw aan ‘t IJ en het 
Concertgebouw te Amsterdam. Een aantal concerten werd uitgezonden op de 
radio. Zo speelde het kwartet het Zondagochtendconcert van het Concertgebouw, 
dat live op de radio te horen was.
Ook was het kwartet een aantal keren op televisie te zien, onder meer bij het 
VPRO- programma Vrije Geluiden. 

Quirine van Hoek, viool
Nadia Frissen, viool
Marjolein Dispa, altviool
Rosalie Ivanov-Seinstra, cello
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NICOLETA TURLIU
Nicoleta Turliu is mezzo-sopraan en 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. Zij studeerde zang 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 diploma dat zij onder de begeleiding van 

Maestro Claudio De Segni behaalde 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.

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. 

GUIDO SMEETS
Guido Smeets is geboren in Druten, studeerde ICT aan 
de UVA en werkt in de City van Londen als zelfstandig 
organisatieadviseur. In zijn “tweede leven” is hij zanger 
van opera en belcanto-liederen. Tenor Guido Smeets is 
een leerling van Jeffrey Talbot in Londen en Jack Livingi 
in New York. 
Hij is een alumnus van Morley Opera School (Londen) en 
de Mediteranean Opera Studio 2015 en 2016 (Sicilie, 
Italie). In het kader van zijn studies heeft Guido 
opgetreden in opera scenes uit onder meer Lucia di 
Lammermoor, Albert Herring, Carmen en Cosi fan Tutte. 

Ook heeft hij Tamino in de Zauberflote en de tenor rol in Handel’s Messiah 
gezongen. Zijn meest recente optreden was in de zomer van 2016 als Rinuccio in 
Puccini’s Gianni Schicchi in Italie. Guido treedt regelmatig op in het kader van 
Muzikale Oktober Best. Al sinds hun gezamenlijke studententijd treedt Guido op 
met Selmar Noordegraaf in Amsterdam, met programma’s variërend van Schubert 
tot het repertoire van Napolitaanse en Italiaanse liederen. 

ODILIA CARMEN CHIRICA
Odilia is geboren in 1983 in de stad Tulcea in Roemenië. 
Daar volgde zij een opleiding klassieke zang aan de 
Kunstacademie George Georguscus waar zij in 2003 cum 
laude afstudeerde. Daar studeerde zij in 2003 cum laude 
af. 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 
zangopleidig aan de Kunstacademie Teodor Burade bij de 
opvallende muzieklerares Gabriela Popescu Tiganasu. In 
2007 studeerde ze af aan de Faculteit der Kunsten aan de 
Ovidius Universiteit in de stad Costanta. 
Zij zong in de verschillende producties in het Oleg Danovski 
National Opera House in Constanta. 

Momentaal woont Odilia in Nederland. Odilia is nog steeds bezig haar muzikale 
dromen te verwezenlijken. Daarbij maakte zij naam door haar passie en door haar 
vaardigheid als zangcoach, die zang verbindt met welzijn en zelfverbetering.  
Tevens treedt Odilia regelmatig op met diverse programma’s in verschillende landen.
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CHRIS VAN DER KUILEN
Chris van der Kuilen begon al op vierjarige leeftijd 
met pianospelen. Toen hij 18 jaar was verwierf hij de 
eerste prijs bij het Fontys Concours. 

Vanaf 1999 tot 2004 volgde Chris een studie aan het 
Fontys Conservatorium in Tilburg. Vanaf 2014 volgde 
hij tevens aan het Fontys Conservatorium een master-
opleiding correpetitie die hij in 2016 cum laude afsloot. 

Gedurende zijn studieperiode was hij vanaf 1999 al 
werkzaam als pianist, begeleidde hij diverse musici en 
gaf hij pianoles. Vanaf 2005 tot op heden is Chris 

pianodocent en correpetitor op het Fontys Conservatorium en treedt hij tevens op 
als pianist.

OLGA DE KORT 
Olga de Kort-Koulikova (Dongen) werd geboren in 
Istra, regio Moskou. Ze studeerde piano en 
cultuurwetenschappen in Rusland, journalistiek in 
Frankrijk, orgel aan het Utrechts conservatorium 
(docent Reitze Smits) en muziekwetenschap aan de 
Universiteit Utrecht. Tussen 2004 en 2011 werkte zij 
als organiste van de Sint Paulusabdij (Oosterhout), 
koordirigente in de Willibrorduskerk (Teteringen) en 
organiste van de St.Bavokerk (Raamsdonk). 
Olga de Kort is eigenaar van het muziekbureau 
{aKKOlade en werkt als freelance musicus en 
muziekjournaliste. Voor diverse muziektijdschriften 
zoals Luister en PianoBulletin heeft zij vele musici 
geïnterviewd en er staan diverse interessante 
artikelen op haar naam. Op haar website 
www.olgadekort.com, zijn de publicaties en blog van 
Olga de Kort te vinden.

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!
Naast wekelijkse repetities wordt er ook gezongen met een projectmatige aanpak. 
Binnen deze aanpak is er een mogelijkheid voor geoefende zangers die hun partij 
op voorhand beheersen om in een beperkter aantal gezamenlijke repetities 
voorafgaand aan de concerten de puntjes op de i te zetten.
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JAN OPSCHOOR
Jan Opschoor heeft vanaf 2010 de muzikale leiding 
van het Zaltbommels Kamerkoor. In zijn jeugdjaren 
studeerde hij orgel, koordirectie en kerkmuziek. 
Op latere leeftijd begon hij een studie koor- en 
ensemble-directie en orgel aan het Conservatorium 
van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg. 
Dat was bij Martien van Woerkum en Bram Beekman 
(Middelburg). Hij volgde directie- en orgellessen, 
workshops en masterclasses bij musici als Jan Bonefaas 
(Gorinchem), 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 koorprojecten in de 
Randstad en in West-Brabant. 

Met het Zaltbommels Kamerkoor wordt muziek uitgevoerd uit diverse 
stijlperiodes, waaronder vooral de Barok met Purcell en Bach en de Romantiek 
met Mendelssohn, Liszt en Schubert.

Naast zijn muzikale activiteiten is hij werkzaam als bestuurder en toezichthouder 
bij diverse culturele organisaties en instellingen. Op 26 november 2017 concerteert 
het Zaltbommels Kamerkoor met een programma rond Advent, met werken van 
Puccini, Cherubini, Mendelssohn en Reger.

www.zaltbommelskamerkoor.nl

RIMSKI-KORSAKOV LYCEUM 
Sint Petersburg, Rusland

ANNA VALEEVA (piano) 
Anna Valeeva werd geboren in 1999 in Krasnoyarsk in een muzikaal gezin.  
Op haar 8e begon zij met pianolessen. Vanaf haar 10e treedt zij regelmatig op als 
soliste met Krasnoyarsk Academische Filharmonie orkest en Krasnoyarsk Kamer 
Symfonieorkest. In 2011 kreeg zij een studiebeurs vanuit de New Name Charité 
Foundation. Vanaf 2013 is Anna leerling van het Rimski-Korsakov Lyceum.  
Zij is laureaat op verschillende interregionale en internationale concoursen. 
In 2014 nam Anna deel aan een concerttournee door Griekenland en Servië en in 
2015 door Israël en Zwitserland. In maart 2017 speelde Anna in Moskou samen 
met het Moskou Staats Symfonieorkest als soliste. 

LEV ZHURAVSKII (klarinet)
Lev Zhurasvskii werd geboren in 2000 in Sint Petersburg. Hij speelt vanaf zijn  
11e klarinet. Zev heeft al een grote ervaring opgebouwd in kamermuziek 
ensembles. Hij componeert zelf muziek voor klarinet. Lev is laureaat op 
internationale concoursen.

EVGENIIIA SADOVNIKOVA (viool)
Evgeniiia Sadovnikova werd geboren in 2000 in Khabarovsk. Vanaf haar 6e jaar 
speelt zij viool. In 2014 werd Evgeniiia aangenomen aan het Rimski-Korsakov 
Lyceum en is zij verhuisd naar Sint Petersburg. Evgeniiia speelt graag in diverse 
kamer ensembles. Zij is vaste violiste in het Yuri Bashmet Jong Symfonie Orkest.
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OLGA MALKINA 
Olga Malkina, Russisch-Nederlandse, is klassiek 
concertpianiste en organiste. Sinds haar 
permanente vestiging in 1995 te 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. 

Zij treedt momenteel voornamelijk op als solo concertpianiste, geeft 
kamermuziekconcerten en is als co-repetitor verbonden aan diverse bekende koren.

Voor meer info zie www.olgamalkina.nl 

JULIYA BELAYANEVICH
Violiste uit Kiev

Juliya Belayanevich werd geboren in 1972 en is 
afkomstig uit Kiev. 
Daar volgde zij basisonderwijs op de Muziekschool 
en studeerde zij voor het vervolgonderwijs op 
het Muziek College. Zij voltooide haar muzikale 
opleiding aan het Conservatorium van Kiev, waar zij 
in 1996 afstudeerde. 
Juliya deed in de periode van 1988 tot 1999 
belangrijke orkestervaring op in het Opera Theater Orkest van Ternopol en het 
Nationale Studenten Orkest dat verbonden is aan het Conservatorium van Kiev. 
In diezelfde periode trad zij in deze stad ook op als violiste en soliste in een Kamer 
Muziek Ensemble. 
Julya won in haar studieperiode prijzen op hooggewaardeerde muziekconcoursen 
en leverde als violiste belangrijke bijdragen in optredens met symfonieorkesten. 
Julia is met een Nederlander getrouwd en woont sedert 2012 in Gorinchem.

NASIM DE HAAS ALLAMEHZADEH
Nasim de Haas is geboren in 1980 in Teheran 
en op 4-jarige leeftijd met haar ouders als 
politiek vluchteling in Nederland terecht 
gekomen. Op haar 6e begon zij met vioolles. 
Toen zij 13 was is Nasim als jong talent 
aangenomen op het Conservatorium 
van Utrecht en later aan het Brabants 
Conservatorium. 
Zij behaalde haar master aan de 
Conservatorium in Utrecht, waarbij zij 
zich heeft gespecialiseerd in het lesgeven 
aan jong talent. Nasim draait al jaren een 
succesvolle lespraktijk in De Bilt. Naast andere uitvoerende werkzaamheden vormt 
zij een duo met pianist Chris van de Kuilen en cellist Hilde Verweij. Zij maakt deel 
uit van het pianotrio “Trio Citino” en het gezelschap Shandiz met haar moeder 
Mehmaz Salehi (zangeres) en Hamid Tabatabai (pianist en componist).
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PETRA SOMLAI (PIANOFORTE)
Petra Somlai behaalde haar diploma’s dirigeren 
en piano aan het Béla Bartók Conservatorium in 
Boedapest. Verder studeerde ze piano aan de Franz 
Liszt Muziekacademie in Boedapest.  
Petra interesseerde zich in stijgende mate voor de 
authentieke uitvoering op oude instrumenten en 
studeerde daarom klavecimbel en pianoforte bij 
D. Ward in Engeland, alsook aan de Koninklijke 
Conservatoria van Amsterdam en Den Haag, onder  
de leiding van F. Bonizzoni, M. van Delft en Bart  
van Oort.

Petra geeft solo recitals of treedt op in kamermuziekformaties. Zij wordt ook vaak 
uitgenodigd om als soliste of als continuospeelster op te treden samen met orkesten.
In 2010 won ze de eerste prijs en de publieksprijs tijdens het Internationale Pianoforte 
Concours in het kader van het MAfestival in Brugge. Ze ontving ook de Culturele 
Prima Primissima Award voor jong talent. In het vooruitzicht van haar optreden 
tijdens het Klara Festival in Brussel, werd ze door de organisatoren aangekondigd 
als één van de grootste sterren van de toekomst, die sinds haar schitterende 
overwinning op het concours van het MAFestival 2010, als klavierwonder de 
loftuitingen en topengagementen aan elkaar rijgt. Petra wordt door journalisten 
het Hongaarse pianowonder genoemd.

TRIO ESTRO 
Sint Petersburg, Rusland

Het trio werd in 2015 opgericht in de klas van Professor Elena Semishina van het 
Rimski-Korsakov Conservatorium in Sint Petersburg. Het trio bestaat uit studenten 
van het conservatorium die op diverse internationale concoursen prijzen hebben 
gewonnen. Tijdens het International Conservatory Week Festival 2016, een festival 
van het Rimski-Korsakov Conservatorium met deelnemers uit 15 landen, nam het 
trio deel aan de masterclasses van Christoph Stradner, de leider van het vermaarde 
Altenberg Trio uit Oostenrijk. In Januari 2017 heeft het trio de 2e prijs gewonnen 
op het Savshinski Internationaal Muziek Concours in Sint Petersburg.
Op het repertoire van dit ensemble staan o.a. trio’s van Beethoven, Shostakovich, 
Smetana, Piazzola en Rachmaninov.

De musici van het trio studeren allen op het Rimski-Korsakov Conservatorium 
in Sint Petersburg en hebben zich reeds onderscheiden op diverse nationale en 
internationale muziekconcoursen en kunstfestivals: 

Ilvina Gabrielan, viool, geb. 1995, 4e jaars student. 

Bogdan Vlasov, cello, geb. 1994, 3e jaars student.

Arina Arushanian, piano, geb. 1996, 2e jaars student.
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ILVINA GABRIELIAN
violiste

Ilvina werd in 1995 in Sint Petersburg in Rusland 
geboren. Zij bezocht de muziekschool in Sosnovy 
Bor vanaf 2002, waar ze vioolles kreeg van 
Marina Novosadova. Vanaf 2007 kreeg ze op 
de 9e Muziekschool in Sint Petersburg les van 
vioollerares Irina Svyatlovskaya. 
Vanaf 2009 volgde zij de vioollessen van 
professor Alexander Stang op de Speciale 
Muziekschool voor jonge talenten die verbonden 
is aan het Rimski Korsakov Conservatorium in 
Sint Petersburg. Tijdens deze studie maakte zij 
concertreizen naar Nederland, Duitsland en 
Zwitserland, waarbij ze solo en in ensembles 
optrad. Zij kon op deze muziekschool studeren 
dankzij een studiebeurs van de Stichting ‘Russian 
Standard’. In 2012 won Ilvina de 2e prijs op de 
‘Stockholm International Music Competition’. 
In 2013 studeerde zij met lof af op de Speciale 
Muziekschool. 
Vanaf 2013 studeert Ilvina op het Rimski-
Korsakov Conservatorium onder leiding van de 
vioolleraar Professor Alexander Stang. Tijdens 

deze studie op het conservatorium maakte zij reizen naar Nederland, Duitsland, 
Zuid-Korea en Armenië, waar ze solo en in ensembles optrad. Veelvuldig trad ze 
op in concertzalen in Sint Petersburg op met een solo programma in concerten 
van de componist Petr Chernobrivec. In 2014 won Ilvina de 3e prijs op het 
Savshinski Internationaal Muziek Concours. In januari 2017 onderscheidde ze zich 
opnieuw op dit jaarlijkse concours met een eervolle vermelding in de categorie 
solo en een 2e prijs met het Elvina Trio in de categorie ensembles. 
Tijdens het International Conservatory Week Festival 2016, een festival van het 
Rimsky-Korsakov Conservatorium met deelnemers uit 15 landen, nam Ilvina deel 
aan de solo masterclasses van Ana Komesania uit Spanje en Amiram Ganz uit 
Australië. Met het Trio Estro- samen met Arina Arushanian en Bogdan Vlasov - nam 
ze deel aan de masterclasses van Christoff Stradner, de leider van het vermaarde 
Altenburg Trio uit Oostenrijk. Ook oogstte zij veel waardering met haar optreden 
in een strijkkwartet tijdens dit festival. 

BOGDAN VLASOV
cellist

Bogdan Vlasov werd in 1994 in Sint Petersburg geboren. 
Van 2001 tot 2009 volgde hij op de Rachmaninov 
Muziekschool de cello opleiding bij N. Matveeva.  
Tijdens deze studie nam hij deel aan diverse concoursen 
en festivals. Hij won in zowel 2005 als 2008 de prijs voor 
het beste jonge talent, een prijs beschikbaar gesteld door 
het Stadsbestuur van Sint Petersburg. In 2007 won hij de 
1e prijs voor Jonge Talenten van Rusland die door het 
Russische Cultuurfonds was uitgevaardigd.

Van 2009 tot 2013 studeerde Bogdan cello aan het  
M.P. Mussorgski Muziekcollege, eveneens onder leiding  
van de hierboven genoemde leermeester N. Matveeva. 
Vanaf 2013 studeert hij aan het Rimski-Korsakov 
Conservatorium onder leiding van cello leermeester professor E. Pilipchuk. 
Inmiddels zit hij in het derde studiejaar. Bogdan won prijzen en eervolle 
vermeldingen op diverse internationale muziekconcoursen en kunstfestivals

Op het International Conservatory Week Festival 2016, een festival van het Rimski-
Korsakov Conservatorium met deelnemers uit 15 landen, nam Bogdan, met het Trio 
Estro – samen met Ilvina Gabrielan en Arina Arushanian - deel aan de masterclasses 
van Christov Stradner, leider van het vermaarde Altenburg Trio uit Oostenrijk. 
In Januari 2017 won Bogdan de tweede prijs in de categorie ensembles op het 
Savshinski Internationale Muziek Concours in Sint Petersburg. 
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ARINA ARUSHANIAN

pianiste

Arina werd in 1996 in Sint Petersburg in Rusland 
geboren. Van 2003 tot 2011 volgde zij op de Andrey 
Petrov Muziekschool de piano opleiding bij Elena 
Gorolchenko. In die periode nam Arina deel aan 
diverse internationale concoursen en festivals. Ze 
werd o.a. uitgeroepen tot beste pianiste van alle 
leerlingen in het laatste jaar van de muziek- en 
kunstscholen van Sint Petersburg in 2008. Tevens won 
zij in de eerste prijs in de categorie zang en piano op 
een internationale Biennale. 

Van 2011 tot 2015 volgde zij de pianolessen van 
Nina Seregina op de Speciale Muziekschool voor 
jonge talenten die verbonden is aan het Rimski- 
Korsakov Conservatorium van Sint Petersburg. Op 
dit staatsconservatorium studeert zij vanaf 2015, 
eveneens onder leiding van Nina Seregina, en zit 
zij nu in het tweede studiejaar. Tijdens haar studie 
op het conservatorium heeft Arina op verschillende 

podia in Sint Petersburg opgetreden en is ze bekroond met diverse prijzen op 
internationale muziekconcoursen. 

Op het International Conservatory Week Festival 2016, een festival van het Rimski- 
Korsakov Conservatorium met deelnemers uit 15 landen, nam Arina met het Trio 
Estro – samen met Ilvina Gabrielian en Bogdan Vlasov - deel aan de masterclasses 
van Christoph Stradner, de leider van het vermaarde Oostenrijkse Altenburg Trio. 

In Januari 2017 won Arina met het Trio Estro de tweede prijs in de categorie 
ensembles op het Savhinski Internationale Muziek Concours in Sint Petersburg. 

CAMERON MILLAR
saxofonist uit Australië 

De 24-jarige saxofonist Cameron Millar 
voltooide zijn studie Bachelor of Music in 
Advanced Performance in 2012 aan het 
Queensland Conservatorium of Music in 
Australië.

Zijn afstudeerscriptie met de titel  
“Sigurd M Rascher in Australia:  
A reception History of the 1938 Tour”  
was het eindresultaat van uitgebreid 
onderzoek naar de historie en 
ontwikkeling van het saxofoon repertoire en de praktijk van de uitvoering.

Zijn passie voor de traditie waarvan Sigurd M. Rascher de pionier was, bracht 
hem ertoe te verhuizen naar Nederland om op de Fontys Hogeschool voor de 
Kunsten zijn studie Master of Music te voltooien bij Andreas Van Zoelen, de tenor 
saxofonist van het Rascher Saxofoon Kwartet. Cursussen bij dit kwartet en privé 
lessen bij Harry White en Carina Rascher, maakten deel uit van zijn studie. 
Cameron heeft overal in de wereld opgetreden, zowel als solist als in kamerensembles 
en orkesten. Hij heeft onlangs het Fontys Conservatorium vertegenwoordigd 
op het jaarlijkse Grachtenfestival Concours van Amsterdam en heeft in juli weer 
samengewerkt met het Kurt Weil Ensemble tijdens de NJO Summer Academy. 
In het kader van projecten in het verleden heeft hij o.a. opgetreden op het World 
Saxophone Congress van St. Andrews in Schotland, op de internationale Society 
for Music Educators Conference in Thessaloniki in Griekenland en op de Western 
international Band Clinic in Seattle in de Verenigde Staten.

Door zijn academische achtergrond heeft Cameron presentaties gehouden 
op internationale conferenties zoals de Australasian Saxophone and Clarinet 
Conference in Sydney. Op het Sheldon College in de Australische stad 
Brisbane was hij werkzaam als coördinator van de Woodwind Studies (houten 
blaasinstrumenten). Als hartstochtelijk pleitbezorger voor zijn instrument 
neemt Cameron elke gelegenheid te baat om de saxofoon te demonstreren als 
een serieus klassiek instrument. Hij treedt uitsluitend op met instrumenten die 
gebouwd zijn in overeenstemming met de ontwerp specificaties van zijn uitvinder, 
Adolphe Sax. 
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LANA VAN DAYK – VAN DE WOUW
 
Lana van Dayk-van de Wouw, is geboren in 1975 
in het mooie Estland, in de regio Tartu, een 
omgeving met prachtige huisjes en natuur. In 
haar jeugd genoot ze van de grote schoonheid 
en de enorme uitstraling van het Estlandse leven.

Lana is Estland nooit vergeten en ze is er in 
2016 weer teruggekeerd, om haar jeugd nog 
even over te doen. Ze heeft er ook Inspiratie 
opgedaan en ze is enthousiast gaan schilderen 
na haar studie in Eindhoven.

Ze schildert over zeer uiteenlopende thema’s, variërend van landschappen, 
mensen, dieren, bloemen, korenvelden en bossen, tot haar eigen familie.  
Alles wat haar boeit, legt ze met zeer veel passie en gevoel vast op het doek.

MONO LAIZA
Onder de naam Mono Laiza treedt Elena van 
Grunsven op als dj/producer. Vanaf 1998 is dance 
muziek haar passie en in 2014 is zij begonnen met 
draaien met een dj coach in Eindhoven.
Haar droom is om voor een steeds groter publiek te 
gaan draaien.
Mono Laiza over haar stijl: “ik draai heerlijke, groovy 
house muziek, maar kan indien nodig breder draaien 
qua stijl. Ik probeer tijdens mijn sets het aanwezige 
publiek altijd helemaal los te krijgen”.
Het resultaat: een aanstekelijke, onvergetelijke en 
hypnotiserende dj set, zoals zij o.a. heeft gedraaid 
op de fashion show bij Artstudio in Eindhoven, het 
jaarfeest van Eindhoven DjUniversity, haar eigen dance party “Dance Illusion” in 
december 2016, Holland Casino in Nijmegen en de fashion show in Eindhoven.

SHARON LANE
Sharon Lane is een celliste uit de Verenigde 
Staten. Geboren en grootgebracht in 
Virginia, begon Sharon op 10-jarige 
leeftijd met het spelen van cello. Zij 
heeft gestudeerd onder leiding van 
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 rock muziek 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 indie band 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, waar ze er van geniet nieuwe 
creatieve gelegenheden te ontdekken en nieuwe muzikale contacten te leggen. 
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DE MEISJES MET DE WIJSJES
De Meisjes nemen u mee op een reis 
door een vrolijk, eigenzinnig, theatraal 
muziekprogramma. Ze zingen liedjes van 
toen en nu, a capella of met begeleiding, 
versterkt en akoestisch. Iedere show wordt 
op maat gemaakt. 

De vier Meisjes, allen afgestudeerd aan het 
conservatorium, arrangeren en zingen op 
eigen wijze Nederlandse popnummers van 
toen en nu. 

Tessa
Tessa studeerde Muziektheater aan het Conservatorium van Alkmaar en Master 
Music Theatre aan de Guildford School of Acting te Londen. Zij trad op in diverse 
toneelstukken en zong als soliste bij orkesten. Naast de Meisjes geeft Tessa zang- 
en musical lessen en is ze zangeres bij het akoestisch trio “Tess&Two”.

Fardoe
Fardoe studeerde Muziektheater aan het Conservatorium van Alkmaar en volgde 
diverse trainingen, waaronder aan de Royal Academy of Music te Londen. Zij nam 
diverse theater initiatieven en speelde o.a. met Orkater. Fardoe treedt naast  
“De Meisjes” op als soliste en is werkzaam als zanglerares en performance coach.

Arianne 
Arianne volgde de opleiding zang in de richting popsessie aan het conservatorium 
van Haarlem. Zij trad op met o.a.Trijntje Oosterhuis en Shirma Rouse en 
zong in verschillende muziekformaties. Arianne schrijft en zingt tevens eigen 
nummers met haar soloproject “Arianne” en werkt als zangdocente.
 
Simone
Simone studeerde Musicaltheater aan de Dansacademie en Master of Music 
aan het Tilburgs Conservatorium. Zo was ze te zien in diverse films, en nam als 
finaliste deel aan “Op zoek naar Mary Poppins”. In het theater speelde ze o.a. in 
de Tweeling, en The Sound of music. Simone speelt in diverse films, tv-series en 
commercials en treedt regelmatig op als solist.

AANDACHT VOOR EEN BIJZONDERE 
COMPOSITIE UIT 1917
Sergej Prokofjev
1891 -1953

De Russische componist Sergej Prokofjev 
componeerde zijn Pianosonate nr. 4 in c 
mineur, opus 29 in 1917. Dit stuk werd op de 
premiere door Prokofjev zelf gespeeld.

De pianosonate bestaat uit drie delen:
• Allegro molto sostenuto
• Andante assai
• Allegro con brio,ma non lyrico

De klank van het eerste deel valt haast als jazz te beschrijven. Een goed in het 
gehoor liggend motief wordt uitgewerkt. Hier en daar bouwt het op naar een 
kwade climax van zware akkoorden. Na de zware akkoorden valt het eerste deel 
weer terug op het jazzachtige eerste tempo.

Het Andante assai is in tegenstelling tot het Allegro molto sostenuto veel 
zwaarmoediger. Het stuk wordt ingeleid met zware achtste noten die de continue 
baslijn van dit deel vormen. Daar overheen komt een wat treurige melodie. 
Op een gegeven moment lijkt er weer wat glorie in het stuk te komen. Een 
treurige melodie van triolen volgt. Deze treurige melodie wordt uitgewerkt, 
alvorens heldere zware akkoorden weer wat vrolijkheid terugbrengen. Een 
staccatopassage sluit het Andante assai af.

Het Allegro con brio,ma non lyrico gaat rap van start. Een voor Prokofjev 
kenmerkende snelle opbouwende klim van 64e noten opent het stuk. Trillers van 
16e noten blijven de boventoon voeren in het deel. Over de 16e noten wordt een 
vrolijk motief gespeeld. De muziek verdraait hier en daar tot het ”lachje met een 
scherpe rand”, ook iets wat vaak bij Prokofjev te horen is.
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BEST GEMUTST

Oorspronkelijk gestart als gelegenheidskoortje 
voor het Charles Dickens Festijn in Best, 
is Best Gemutst inmiddels uitgegroeid tot 
een gezellige vriendengroep die graag met 
elkaar zingt. Zij beleven minstens evenveel 
plezier aan het oefenen als aan het optreden 
zelf. Het oorspronkelijke repertoire bestond 
uit traditionele kerstliederen en Christmas 
carols. Maar uit enthousiasme en op 
uitnodiging doet Best Gemutst inmiddels 
ook wel eens een stapje zijwaarts. Daar 
hoort dan ook andere kleding bij, maar ze 
blijven natuurlijk altijd ‘best gemutst’, dus 
met hoofddeksel en goede zin. Meezingen mag altijd, graag zelfs.  
Dat is gemakkelijk want zij zingen bekende klassiekers en bekende hits.
Behalve op het Charles Dickens Festijn in Best, hebt u hen inmiddels ook kunnen 
horen bij tuincentrum Coppelmans in Oisterwijk, bij Zonhove in Son, tijdens 
kerstmarkten in Best, maar ook (met Beatles repertoire) tijdens Gekker bij d’n Ekker. 
En nu dus met korte optredens in diverse horeca-gelegenheden in Best.

DE GOUDEN APPELTJES
Kinderkoor de Gouden Appeltjes bestaat dit jaar 
25 jaar. Opgericht door de zusjes Ria en Jacqueline 
van Zeelst verzorgt dit enthousiaste koor al 
jaren de muziek bij de gezins-, communie- en 
vormselvieringen in de Odulphus- en tegenwoordig 
ook de Antoniuskerk in Best. Maar daarnaast zingen 
ze ook bij diverse evenementen zoals de Passion 
Best, het Tridïum, tuinconcerten, Openluchtmis, 
diverse benefietconcerten, opening van de Kerststal 
in De Vleut en nu al voor de tweede keer bij M.O.B. 
Onder muzikale leiding van Anne Knapen, Karen 
Veeneman en Marie Annick Canoy zingt het koor naast kinderkerkliedjes ook veel 
musical- en top 40 nummers zowel in het Nederlands als in het Engels. Corine Bijnen 
die ook deel uitmaakt van de organisatie zorgt er mede voor dat het koor “bruist” 
tijdens de diverse activiteiten van de zangkunst, gezelligheid én energie.

8 TO THE BAR

In 2015 kwamen acht verschillende 
vrouwen bij elkaar, elk met een 
gemeenschappelijke passie: a capella 
zingen, dus zonder begeleiding van 
instrumenten. Ze besloten een koor 
te vormen en ze kozen liedjes uit met 
teksten die iets betekenen: vrolijke 
liedjes, trieste liedjes, liefdesliedjes, 
liedjes over het dagelijkse leven. 
De naam van het koor: 8 to the bar: acht 
“meiden” die een passie hebben voor 
muziek en die na afloop graag samen 
genieten van de gezelligheid.
Tijdens deze Muzikale Oktober Best kunt u met hen kennismaken. 
Zij willen hun liefde voor muziek met iedereen delen.
 

BEST VOICES
Best Voices is een enthousiast dameskoor 
dat onder de bezielende leiding van 
dirigent Toon de Vos barbershop zingt. 
Barbershop is vierstemmig zingen zonder 
instrumentale begeleiding. De namen 
van de vier partijen die gezongen worden 
hebben nog steeds de traditionele 
benaming. Tenor, lead, baritone en 
bass, of men nu van mannen- of 
vrouwenstemmen spreekt.

Naast barbershop zingt Best Voices ook in close harmony. Alle optredens zijn a 
capella; dus zonder muzikale begeleiding en met Engelstalige arangementen.
Het koor bestaat uit 11 dames die met veel plezier elke week bij elkaar komen om 
te oefenen voor optredens.
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FILM EEN WREDE ROMANCE
De prachtige Russische film van de regisseur Eldar Rjazanov uit 1983.

Een verfilming van de roman van Alexander Ostrovski 
“Meisje zonder bruidsschat”. 
De inhoud: de oude wereld wordt gedomineerd door 
de nieuwe kapitalisten, succesvolle zakenmensen met 
veel geld. Tegenover hen staat de verarmde adel, net 
zoals de familie van Ogoedalov in deze roman. 

EEN WREDE ROMANCE volgt de liefdesperikelen van 
de beeldschone Larissa, de jongste dochter van de Ogoedalova’s, een verarmde 
adellijke familie. Larissa is tot over haar oren verliefd op Sergei Paratov, een rijke 
landheer. Hij beantwoordt haar gevoelens zolang het hem goed uitkomt, maar 
houdt een verloving met een andere vrouw geheim. Wanneer de grond te heet 
onder zijn voeten wordt, verdwijnt Paratov de stad uit. De saaie postambtenaar 
Yuli Karandysjev maakt van de afwezigheid van Paratov gebruik om Larissa’s hand 
te vragen. Omdat zij en haar moeder anders zouden verhongeren, ziet Larissa zich 
gedwongen om in te stemmen. Maar dan verschijnt Paratov plotseling weer op het 
toneel…

De film wordt muzikaal ondersteund door prachtige muziek van componist 
Andrei Petrov, die zich baseerde op gedichten van bekende Russische dichters uit 
de twintigste eeuw. Zijn romancen waren bijzonder geliefd door de Russen en 
werden veel gezongen.

De film duurt 142 minuten, Russisch gesproken met Nederlandse ondertiteling.
Schitterende rollen van ondermeer Nikita Michalkov en Alicia Freindlich.

TENTOONSTELLING VAN POSTERS VAN  
DE BEROEMDE RUSSISCHE KUNSTENAAR 
NICHOLAS RERIKH (1874-1947)

“Klanken en kleuren van de Russische revolutie 1917”

Nicholas Rerikh is een wereldberoemde kunstenaar, schrijver, dichter, filosoof, 
reiziger en publiek figuur. Zijn creatieve erfgoed is enorm: meer dan zevenduizend 
schilderijen verspreid over de hele wereld, talloze literaire werken; boeken, essays, 
artikelen en dagboeken. 

Hij is tevens de oprichter van het Rerikh Pact; het internationale verdrag voor de 
bescherming van culturele waarden.

Het Rerikh Pact stelt dat de verdediging van culturele objecten belangrijker is dan 
het gebruik of vernietiging van die cultuur voor militaire doeleinden, en dat de 
bescherming van de cultuur altijd voorrang heeft boven een militaire noodzaak.
Het cultureel genootschap ‘Rerikh Center’ (Nederland) werd in 2012 opgericht 
door het Museum van N.K. Rerikh (Odessa, Oekraine). 

Het cultureel genootschap ‘Rerikh Center’ organiseert thema lezingen, concerten, 
tentoonstellingen, mini-conferenties en bijeenkomsten die de culturele uitwisseling 
tussen de Russischsprekende landgenoten bevorderen. Ook worden er evenementen 
georganiseerd voor een breder publiek in het Engels en het Nederlands.

De schilderijen van Rerikh die u op de posters kunt zien, werden tussen 1912-1918 
gemaakt. Ze tonen Rerikh’s symbolische visie op de gebeurtenissen voor en na de 
Oktober Revolutie van 1917.
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PROGRAMMA MUZIKALE OKTOBER BEST 2017
Maandag 2 oktober t/m dinsdag 31 oktober
Tentoonstelling Nikolas Rerikh; 
Klanken en kleuren van de Russische Revolutie 1917
Cultuurspoor Best

Donderdag 5 oktober Festival opening 19.00 uur
Verhaalconcert “Russische Ziel” en een film “Een Wrede Romance”
Sandra Geller (verhaal), Olga van der Pennen (muziek, zang en piano) en 
Olena Lavrenko (viool)
Biobest 

Donderdag 12 oktober
Het Heerbeeck concert JONG VOOR JONG
Leerlingen Rimski-Korsakov lyceum St. Petersburg, Rusland
Eugeniia Sadovnikova (viool), Anna Valeeva (piano) en Lev Zhuravskii (clarinet)
Heerbeeck College

Zaterdag 14 oktober 11.00-14.00 uur
Muziek in de Boterhoek: “FlashMOB” i.s.m. diverse muzikanten uit Best

Zondag 15 oktober 15.00-17.00 uur 
Sint- Odulphus Najaarsconcert “17!”
m.m.v. Zaltbommels Kamerkoor o.l.v. Jan Opschoor, Odilia Carmen Chirica (Roemenië), 
Nicoleta Turliu (Italië), Guido Smeets (UK), strijkkwartet Jenufa, Chris van der Kuilen, 
Olga van der Pennen, Eugeniia Sadovnikova, Anna Valeeva en Lev Zhuravskii 
(St. Petersburg, Rusland)
Sint-Odulphuskerk te Best

Woensdag 18 oktober 20.00 uur
Muzikale lezing “Klanken en kleuren van de Russische Revolutie”
Muziek en Kunst rondom Oktober Revolutie 1917
Olga de Kort en Olga Malkina (piano)
m.m.v. Juliya Belyanevich (viool)(Oekraïne) en Olga van der Pennen
Cultuurspoor Best

Donderdag 19 oktober 20.00-22.00 uur
Pianoforte recital “Dussek versus Mozart” 
Petra Somlai (Hongarije)
Protestantse kerk Best

Zondag 22 oktober 15.00 -17.00 uur 
Concert Jaargetijden (Astor Piazzola 1921-1992)
Trio Estro (St. Petersburg, Rusland)
Zalencentrum Prinsenhof 

Dinsdag 24 oktober 20.00-22.00 uur 
Bevrijdingsconcert
Trio Estro (Rusland), Nasim de Haas (Iran),
Cameron Millar (Australië), Sharon Lane (USA), Olga van der Pennen, Susanne Gondrie en 
De Meisjes met de Wijsjes. 
Het Tejaterke

PROGRAMMA CONCERT JAARGETIJDEN 
ZONDAG 22 OKTOBER 15.00 uur - Zalencentrum Prinsenhof
ANTONIO VIVALDI (1678-1741) - PJOTR ILJITSJ TJAIKOVSKI (1840-1893)–ASTOR PIAZZOLA 
(1921-1992)

Antonio Vivaldi
Winter, Lente, Zomer, Herfst
ILVINA GABRIELIAN (viool) en ARINA ARUSHANIAN (piano)

Pjotr I. Tsjaikovski
Januari, Februari, Mei, Juni, November
ARINA ARUSHANIAN (solo piano)

PAUZE

Astor Piazzola 
Winter, Lente
TRIO ESTRO

Adios Nonino
ILVINA GABRIELIAN (viool) en ARINA ARUSHANIAN (piano)

Le grand tango
BOGDAN VLASOV (cello) en ARINA ARUSHANIAN (piano)

Libertango
TRIO ESTRO
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PROGRAMMA SINT ODULPHUS NAJAARSCONCERT 
 zondag 15 oktober 15.00 - 17.00 uur
 Gioachino Rossini 1792 - 1868
1 Ouverture (Il barbier di Siviglia)
 Jenufa kwartet

 Gabriel Faure 1845 - 1924
2. Cantique de Jean Racine op.11
 Zaltbommels Kamerkoor o.l.v. Jan Opschoor, Chris van der Kuilen
 
 Gioachino Rossini 1792 – 1868
 Petite Messe Solennelle 
3. Kyrie 
  Zaltbommels Kamerkoor o.l.v. Jan Opschoor,Olga van der Pennen en Chris van der Kuilen
4. Domine Deus 
 Guido Smeets 
 Olga van der Pennen 
5. Qui tollis
 Odilia Carmen Chirica en Nicoleta Turliu Olga van der Pennen en Chris van der Kuilen 
6. Agnus Dei 
 Nicoleta Turliu
 Olga van der Pennen en Chris van der Kuilen, Zaltbommels Kamerkoor 

 Giacomo Puccini 1858 - 1924
7. Crisantemi
 Jenufa kwartet
8. Un Bel Di Vedremo (Madam Butterfly)
 Odilia Carmen Chirica, Olga van der Pennen
9. Humming Chorus (Madam Butterfly) 
 Zaltbommels Kamerkoor, Olga van der Pennen
10. Nessun Dorma (Turandot)
 Guido Smeets, Olga van der Pennen 

 Gioachino Rossini
11. Guillaume Tell Ouverture (2e deel)
 Chris van der Kuilen 
12. Una voce poco fa ( Il Barbiere di Siviglia)
 Nicoleta Turliu, Chris van der Kuilen

13. La Danza Tarantella Napolitana
  Odilia Carmen Chirica, Nicoleta Turliu, Guido Smeets, Zaltbommels Kamerkoor en  

Olga van der Pennen Chris van der Kuilen 
14. Duetto buffo di due gatti
 Odilia Carmen Chirica, Nicoleta Turliu
 Olga van der Pennen

 PAUZE

 Leerlingen Rimski-Korsakov lyceum
 Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 1840 - 1893
1. Melodie
 Eugeniia Sadovnikova (viool) en Anna Valeeva (piano)
 Sergei Rachmaninov 1873- 1943 (arr. E. Wild)
2. Spring waters
 Anna Valeeva
 Charles-Marie Widor 1844 - 1937
3. Introduction and Rondo
 lev Zhuravskii (clarinet) en Anna Valeeva (piano)
 Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 1840 - 1893
4. Russian dance (uit het Zwanenmeer)
 Eugeniia Sadovnikova en Anna Valeeva
5. Amid the din of the Ball
6. Dance of the four little swans (uit het Zwanenmeer)
 Anna Valeeva
 Sergei Rachmaninov
7. Vocalise
 Lev Zhuravskii en Anna Valeeva
 George Gershwin 1898 - 1937
8. 2 nummers uit Porgy and Bess
 ugeniia Sadovnikova en Anna Valeeva

 Astor Piazzola 1921 - 1992
9. La Muerte del angel
 Eugeniia Sadovnikova, Anna Valeeva en Lev Zhuravskii 
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SPONSORS

Total Cooling & Airconditioning B.V.

FESTIVALSPONSORS

Subsidiënten
St.-Odulphus parochie, Protestantse Gemeente Best-Oirschot-De Beerzen,  
Zalencentrum Prinsenhof, Cultuurspoor Best

Eterij ‘t Ambacht, Kwalitaria Best, Restaurant Pizeria Napoli Best, Wijnhuis Boterhoek Best,  
Pluk Bloemen, Dimples Restaurant-Brasserie, Best, Ingenieursbureau Coenradie BV,  
Parfumerie Pour Vous Sorelle, Bakker Bart en diverse privé-personen.

HOOFDSPONSORS

Best-Oirschot Best-Oirschot

PROGRAMMA 24 OKTOBER 2017
BEVRIJDINGSCONCERT
20.00 - 22.00 UUR.
 Bevrijdingsverhaal: Susanne Gondrie 
1. S.Rachmaninov 1873-1943 Musical Moment nr.4 E-moll 
 Arina Arushanian (piano)
2. P.I.Tsjaikovski 1840-1893 “Wals Scherzo”
 Ilvina Gabrielian (viool) en Arina Arushanian (piano)
3. Philip Glass (geb.1937) “Melodie voor saxofoon nr.10”
 Cameron Millar (saxofoon)
4. T. Albinoni 1671-1757 “Adagio” 
 Cameron Millar (saxofoon) en Arina Arushanian (piano)
5. C. Saint-Saens 1835 –1921 “Le cygne”Bogdan Vlasov (cello) en Arina Arushanian (piano)
6. Ad Wammes (geb.1953) Faith deel 3 “Reconciliation” 
 Cameron Millar(saxofoon), Bogdan Vlasov (cello) en Arina Arushanian (piano)
7. O. van der Pennen/A. Poesjkin “Het is tijd” (premiere)
 O.van der Pennen /G.Inozemtsjeva “Wacht op je” (premiere) 
 Olga van der Pennen (zang, piano), Nasim de Haas (viool) en Sharon Lane (cello)
8. O.van der Pennen“Far away” premiere 
 Nasim de Haas, Sharon Lane en Olga van der Pennen
9. D. Sjostakovitsj 1906 – 1975 “Second wals”
 Ilvina Gabrielian (viool) en Arina Arushanian (piano)
10. A. Piazzola 1921-1992 ”Libertango” 
 Trio Estro
11. Oud-Schotse melodie uit de film Waterloo Bridge(arr.Olga van der Pennen) 
 Nasim de Haas, Sharon Lane, Cameron Millar en Trio Estro

 PAUZE

 DE MEISJES MET DE WIJSJES



BESTUUR
Voorzitter: Rob Voeten (oud-directeur Brabant Pers Best)
Secretaris: Jan van de Meulengraaf (notaris)
Penningmeester: Toon van der Sloot (voorheen partner Deloitte accountants)
Lid: Theo Reijnders (oud-rector Jacob-Roelandslyceum)

Programmadirecteur: Olga van der Pennen (componiste)
Programmasecretariaat: Hillie Visser
Website: Siep Weiland 

STICHTING
Inschrijving KvK: 17242877
BIC/IBAN NL25RABO0108887537

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


