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

BESTUUR
Voorzitter: Rob Voeten (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)
Lid: Hillie Visser (programma secretariaat)
Programmadirecteur: Olga van der Pennen (componiste)

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@stichting MOB.nl
www.stichtingmob.nl
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OLGA VAN DER PENNEN
Olga van der Pennen is geboren in Leningrad, het 
tegenwoordige Sint-Petersburg. Op haar 5de begon zij met 
pianolessen en vanaf haar 9de leerde zij componeren. Zij werd 
aangenomen aan het Rimsky-Korsakov Lyceum, een 
vooropleiding van het Rimsky Korsakov Conservatorium te 
Sint-Petersburg. Op haar 17e slaagde Olga daar cum laude en 
werd toegelaten tot het Conservatorium. Daar studeerde zij 
onder leiding van professor Sergei Slonimski, compositie en 
musicologie als hoofdvak en piano als bijvak. Op 23-jarige leeftijd studeerde Olga 
af als componiste, musicologe en muziekpedagoge. Olga schrijft muziek in 
verschillende genres zoals kinderballetten en kamermuziek, maar ook popmuziek. 
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 muzieklessen 
aan kinderen en volwassenen en organiseert muziekseminars onder de titel 
“Begrijpend Luisteren”. Zij is initiator en organisator van de concerten “Jong voor 
oud” waarbij jonge musici speciaal voor ouderen spelen. In 2009 gaf Olga een 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 
een aantal publieke concerten te geven in Best en de regio. Met als muzikaal 
hoogtepunt op 24 oktober het bevrijdingsconcert. Zij is programmadirecteur van 
het festival. Zij zorgt ervoor dat muzikanten uit de hele wereld hun opwachting 
maken in Best en programmeert de concerten. Olga organiseert en verleent 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 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 de 
Petite Messe Solennelle van Rossini. Olga heeft samen met Sandra Geller gewerkt 
aan diverse film-, concert- en theaterproducties, waarvoor zij de muziek heeft 
geschreven; Olga zong daarbij en begeleidde 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”.

STICHTING MUZIKALE OKTOBER BEST
Ons festival is georganiseerd rondom de herdenking van de 
bevrijding van Best, met als hoogtepunt het 
Bevrijdingsconcert op 24 oktober. Wij zorgen voor een 
programma dat muziek verbindt met verleden, heden en 
toekomst. Dit jaar vragen we ons meer dan ooit af waar 
onze tolerante samenleving is gebleven, nu ‘het kwade 
brult en het goede fluistert’, nu het ogenschijnlijk loont om 
tegenstellingen te benadrukken en overeenkomsten te 
verzwijgen, in een samenleving die steeds meer op 
uitsluiting is gericht. Wij willen daar niet in meegaan en 
koesteren ons adagium dat muziek verbroedert, dat muziek 

tegenstellingen kan overbruggen. We sluiten onze ogen echter niet voor de harde 
realiteit van het leven en vinden daartoe gehoor bij componisten zoals Gershwin 
en Bernstein. De componisten van Romeo and Juliet, Porgy and Bess, Tony and 
Maria geven op indringende wijze invulling aan het thema van ons festival dit 
jaar. Het is het zesde festival alweer: “hoe onvoorwaardelijke liefde in een 
verdeelde wereld een onmogelijke liefde wordt”, een thema dat niet alleen van 
alle tijden, maar ook pijnlijk actueel is. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Best 
werd bevrijd. Juist nu er vrijwel geen ooggetuigen meer zijn van hoe het goede 
het kwade kon overwinnen is er extra reden om bij de bevrijding stil te staan. Het 
is ook een leermoment voor nu en voor de toekomst, opdat wat gebeurde nooit 
wordt vergeten, opdat wij nooit zullen vergeten dat we onze vrijheid te danken 
hebben gehad aan vele dappere soldaten van overzee, opdat we weten dat ‘wie 
het verleden niet kent blind is voor de toekomst’. Deze overwegingen motiveren 
ons om ons – inmiddels traditie geworden – festival in ere te houden. We spelen 
daarenboven in op het feit dat Best dit jaar 200 jaar bestaat. Ook dat is het 
gedenken waard. We doen dat in goed overleg met het comité 200 jaar Best, met 
een concert op 11 juli en rondom het Bevrijdingsconcert in oktober. Olga van der 
Pennen, onze programmadirecteur, heeft het opnieuw voor elkaar gekregen om 
een keur van artiesten aan u voor te stellen in de concertreeks die op het 
programma staat, waarbij ieder concert weer een eigen identiteit heeft. Uit 
Sint-Petersburg en andere windstreken komen jongere en oudere muzikanten 
naar Best om te laten horen hoe mooi muziek kan zijn, hoe gemakkelijk muziek 
tot verbroedering leidt. De programmering en de uitvoering van de concerten zijn 
weer van een kwalitatief hoog niveau en hebben toch een toegankelijk karakter. 
Daarbij is gezocht naar een ideale mix tussen klassieke en lichte muziek. Dit festival 
wordt mogelijk gemaakt door vele gulle gevers uit Best en omgeving. We zijn hen 
daar zeer erkentelijk voor. Door hun ondersteuning kunnen wij ook dit jaar weer 
een rijk en gevarieerd programma aanbieden. 
We 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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SUSANNE GONDRIE 
Susanne is geboren in Heerlen. Sinds 1977 woont zij met 
haar gezin in Best. In het dagelijks leven is zij juriste. Zij 
heeft een eigen adviesbureau. 
Al heel jong leerde zij lezen en dat is haar passie geworden 
in de brede zin van het woord: teksten, taal, schrijven, 
lezen. Sinds 1984 schrijft zij zelf; ze heeft bij diverse 
landelijke wedstrijden prijzen gewonnen. Vanaf 1990 
verschijnt er ieder jaar een kerstverhaal van haar hand in 
het Kerstnummer van Groeiend Best. In 2014 zijn deze 
verhalen verzameld en in boekvorm verschenen. 

Dankzij de liefde van haar vader voor muziek heeft Susanne ook op jonge leeftijd 
kennis gemaakt met muziek. 
Toen Olga en Susanne jaren geleden kennis maakten, leidde deze combinatie al 
snel tot een enthousiaste samenwerking. Bij concerten voor kerstmis, moederdag, 
de bevrijding en bij Muzikale Oktober Best. Geen wonder natuurlijk, zij delen 
allebei hun grote liefde voor muziek en teksten.
En de samenwerking blijft doorgaan. Ook dit jaar weer!

Leerlingen Rimsky-Korsakov Conservatorium
ANGELINA SAIFUTDINOVA
viool 

 Angelina werd geboren in 2002 in Sint-Petersburg, de op een na 
grootste stad van Rusland. Ze begon met viool spelen op 
5-jarige leeftijd op de voorschoolse afdeling van de Mussorgski 
Muziekschool van Sint-Petersburg. Daarna zette ze haar 
opleiding voort aan het Muzieklyceum van de Culturele Raad 
van Sint-Petersburg. 

Sedert 2012 volgde Angelina onder begeleiding van Tatjana Liberova de Speciale 
School voor voortgezet onderwijs die verbonden is aan het Conservatorium van 
Sint-Petersburg. Op dit moment zet zij deze opleiding voort onder begeleiding 
van Juri Gorbachev.

Angelina Saifutdinova heeft ook deelgenomen aan masterclasses en cursussen 
voor vioolmuziek van het Educatief Centrum Sirius (Sochi). Ze heeft lessen gevolgd 
bij Maksim Fedotov, Aleksei Koshvanets en Nanna Lauhina.
In de periode 2013-2017 heeft ze masterclasses viool gevolgd bij Tatjana Liberova 
tijdens zomercursussen in Duitsland (Nagold).

Concerten
In Sint-Petersburg trad Angelina op in de Grote Zaal van de Philharmonie met een 
orkest onder leiding van Aleksandr Tito. Ook trad ze op in de Kleine Zaal van de 
Philharmonie, in de Staatskapel, in de concertzaal van het Mariinsky Theater en in 
de Smolny Kathedraal met een orkest van de Speciale School voor voortgezet 
onderwijs van het Rimsky-Korsakov Conservatorium. 
In de zomer van 2018 speelde ze tijdens een Mendelssohn concert met orkest in 
Düsseldorf in Duitsland. 

Onderscheidingen 
Angelina is in binnen- en buitenland onderscheiden met verscheidene prijzen voor 
jonge solisten, o.a. voor haar prestaties in het Savhinsky Internationaal, het 
Muziekconcours en het Sviridov Internationaal Vioolconcours in Sint-Petersburg 
en voor haar optreden tijdens het Internationaal Vioolconcours van Petrozavodsk 
en het Bravo Internationaal Concours in België. 

Leerlingen Rimsky-Korsakov Conservatorium
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TIMOFEY KALMYKOV
Piano

Timofey Kalmykov is geboren in 2002 in de stad Volozhskin, die 
ligt in de Russische regio Volvograd.

Tussen 2009 en 2016 ontving Timofey verscheidene eervolle 
vermeldingen en hoofdprijzen op concoursen in de provincie 
Volvograd. 
In 2016 ging hij studeren bij professor Tatiana Zagorskayain in 

het 9e leerjaar van de Speciale Muziekschool voor voortgezet onderwijs die 
verbonden is aan het Rimsky-Korsakov Conservatorium van Sint-Petersburg.
Sinds 2018 is Timofey lid van de Filharmonie Vereniging van Sint-Petersburg. Hij is 
daar in goed gezelschap: erevoorzitter is de opvallende pianist Boris Berezovski en 
lid van de Stichting is Vladimir Spivakov, de beroemde dirigent en violist.

Concerten
Timofey Kalmikov treedt regelmatig op bij galaconcerten en festivals over de hele 
wereld. 
Hij trad o.a. op in de kleine zaal van de Filharmonie van Sint-Petersburg in een 
galaconcert in het kader van het concours “G.V. Sviridov International Contest of 
Youth Performing Arts’. In 2016 en 2017 trad hij met de leerlingen van de bekende 
professor Zagorskaya op tijdens een concert voor de Kunstschool voor Kinderen 
van Sint-Petersburg. In 2017 nam Timofey tevens deel aan het festival ‘Bloemen 
van Rusland 2017’ in Slovenië, Duitsland en Servië, georganiseerd door het 
Ministerie van Cultuur van Rusland. Ook nam hij deel aan het ‘Kinderen van 
Sint-Petersburg Festival‘ in Spanje. 
Timofey nam deel aan twee tournees van de Stichting Gartow. De concerten van 
een van deze tournees werden in september 2018 georganiseerd in verscheidene 
Duitse steden o.a. in Parchim, Plön, Plau am See en Weimar. Op de tweede 
tournee, in november 2018, werden concerten gegeven in verschillende zalen in 
Hamburg. In datzelfde jaar werden door de Speciale Muziekschool van het 
Rimsky-Korsakov Conservatorium van Sint-Petersburg concerten georganiseerd in 
zes verschillende steden in Zwitserland.
In 2018 trad hij in het kader van de concerten van de Filharmonie Vereniging van 
Sint-Petersburg als solist op in de kleine Glinka-zaal van de Filharmonie met het 
orkest van de Filharmonie Vereniging onder dirigent Mikhail Golikovv. Ook trad 
hij op in de Staatskapel van Sint-Petersburg in een concert voor ‘Youth and 
Children’.

Bijzondere prestaties: 
2016: hoogste getuigschrift op het internationale concours: ‘Sint-Petersburg in the 
Mirror of the World Musical Culture’.
2017: hoogste getuigschrift op het concours: ‘G.V. Sviridov International Contest 
of Youth Performing Arts’. In 2018 ontving Timofey het hoogste getuigschrift op 
het nationale concours ‘Jonge Talenten van Rusland’ en werd hem ook de Yuri 
Temirkanovprijs toegekend. 

GRIGORII PORYNOV
accordeon

Grigorii Porynov is geboren in 2001, in de stad Kulebaki in de Russische regio 
Nishegorod. In 2016 werd Grigorii toegelaten tot de Speciale Muziekschool voor 
voortgezet onderwijs die verbonden is aan het Rimsky-Korsakov Conservatorium 
van Sint-Petersburg. Hij kreeg daar les in de klas van professor Aleksandr 
Ivanovitch.

Tussen 2012 en 2017 behaalde dit jonge talent negen hoofdprijzen op 
verschillende binnenlandse en internationale concoursen in de steden Arzamas, 
Vyska Nizhny Novgorod, Nizhnegorod (‘Russian Olympus’), Samara, Rzjev In 
Surgut. In die periode behaalde hij ook tweede en derde prijzen in deze 
categorieën Klassieken Estrada op nationale en internationale concoursen in o.a. 
Nizhny Novgorod, Sint-Petersburg, Rostov-on-Don en Surgut. Op een international 
concours in Italië (Lanciano) behaalde hij de hoofdprijs in de categorie Klassiek en 
de derde prijs in de categorie Estrada.

In de jaren 2013, 2014 en 2015 nam Grigorii 
deel aan het festival ’Nieuwe Namen’ waarvan 
de Russische klassieke pianist Denis Matsuev 
beschermheer is. 

Grigorii kreeg een studiebeurs van de 
Gouverneur van de provincie Nizhegorod.
Grigorii is de trotse bezitter van het hoogste 
getuigschrift dat hem ten deel viel bij 
gelegenheid van het Internationale Saveli 
Orlov Concours van Samara in Rusland. 
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KEMPENKOOR, EEN KOOR OM NAAR TE 
LUISTEREN, EEN KOOR OM BIJ TE ZINGEN.

Kempenkoor is een groot, regionaal, gemengd koor dat bestaat uit koorzangers 
die ambitie hebben. Mede daardoor is het koor In de loop der jaren uitgegroeid 
tot een van de toonaangevende amateurkoren in Zuid-Nederland.

Kempenkoor heeft een breed repertoire dat gaat van barok tot hedendaagse 
muziek. Het koor brengt avondvullende programma’s samen met professionele 
orkesten en solisten op de grotere podia. Een van de doelstellingen van het koor 
is om – als reactie op deze tijd, waarin het materialisme de boventoon voert – het 
belang van kunst en muziek te benadrukken.

Kempenkoor heeft het initiatief genomen om de traditie van de Mattheüs Passion 
in Oirschot in ere te houden.
Het koor is opgericht in 1949 en heeft door de jaren heen een indrukwekkende 
staat van dienst opgebouwd. Er wordt meegewerkt aan kunstprojecten van 
componisten, orkesten en programmamakers. Cees Wouters is de dirigent-artistiek 
leider en Ad Broeksteeg is als repetitor aan het koor verbonden.
Op zaterdag 2 November a.s. zal Kempenkoor in samenwerking met Brabant 
Sinfonia en acht solisten in de Schalm te Veldhoven, het schitterende oratorium 
Elias van F. Mendelssohn ten gehore brengen.

Voor meer informatie: www.kempenkoor.nl

CEES WOUTERS 
Dirigent

Cees Wouters is geboren in 1955 te Reusel. Hij studeerde 
muziek vakonderwijs akte A, koordirectie en docentschap 
koristenopleiding. Hij volgde de opleiding orkestdirectie bij de 
dirigenten Jan Stulen en André Presser om zich vervolgens te 
bekwamen in barokinterpretatie en kinderkoordirectie. 
Momenteel is hij dirigent van twee koren: het Kempisch 
Kamerkoor en het Kempenkoor. 

Cees werkt ook samen met verschillende orkesten, waaronder het Brabants 
Kamerorkest, het Nederlands Promenade orkest, Kamerorkest Continuo, het 
Randstedelijk begeleidingsorkest Sinfonia en de Tsjechische Orkesten: het Atlantis 
Orchestra uit Praag en The Pilsen Philharmonic Orchestra. Voor zijn Bach en Händel 
projecten werkt Cees samen met het barokorkest Concerto Barocco.
In 2007 werd Cees als gastdirigent uitgenodigd om de Carmina Burana te dirigeren 
in de Smolny Kathedraal in Sint-Petersburg. De uitvoerenden waren de Koninklijke 
Harmonie Vereeniging Sophia en het beroepskamerkoor Smolny uit Sint-Petersburg. 
In 2011 heeft Cees samen met vijf andere dirigenten deelgenomen aan een 
masterclass tijdens een driedaags festival in Utrecht ter gelegenheid van het 
125-jarig jubileum van de KCZB, Koninklijke Christelijke Zangers Bond. De soliste 
Esther Kuijper won o.l.v. Cees bij die gelegenheid de publieksprijs. 

Cees dirigeerde reeds vele concerten in binnen- en buitenland (Polen, Luxemburg, 
Tsjechië, België, Portugal, Rusland en Duitsland) en ook was hij betrokken bij een 
aantal radio-opnamen. In mei 2014 dirigeerde Cees in de concertzaal van de 
Tilburgse schouwburg wederom de Carmina Burana van Carl Orff. Dit was ter 
gelegenheid van het 150-jarig jubileum van Koninklijke Harmonie Vereeniging 
Sophia en weer in samenwerking met het beroepskamerkoor Smolny uit Sint-
Petersburg. Ter gelegenheid van dit jubileum dirigeerde Cees daarna in Theater 
De Efteling het programmaonderdeel Carmina Burana waarbij Hare Majesteit de 
Koningin aanwezig was. In Juni 2014 dirigeerde Cees het Vredesconcert “The 
Armed Man” in het Muziekgebouw Eindhoven, uitgevoerd door de Philips 
Harmonie en het Kempenkoor. Voor 2019 staat o.a het Oratorium Elias van 
Mendelssohn op het programma.

In 2002 werd hij voor zijn verdiensten voor het culturele en muzikale leven in 
Veldhoven onderscheiden met de cultuurpenning van de Gemeente Veldhoven.

Voor verdere informatie: www.ceeswouters.com
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AD BROEKSTEEG 
Pianist / begeleider

Ad is een veelzijdig en veelgevraagd musicus. Musiceren 
zit hem in het bloed. Zijn muzikale talenten bleven dan 
ook niet onopgemerkt en al op jonge leeftijd begeleidde 
Ad op de piano zangers en instrumentalisten. Op het 
conservatorium studeerde hij af op piano, koor- en 
orkestdirectie. Sinds 2015 is Ad als repetitor en assistent-
dirigent vast verbonden aan het Koor van de Nationale 
Opera in Amsterdam. Daarnaast begeleidt hij veelvuldig 
en met passie koren tijdens concerten. Al jaren coacht en 
begeleidt hij vocalisten in de voorbereiding op en tijdens 
de uitvoering van het opera-, oratorium- en 
liedrepertoire. Al ruim 35 jaar is hij actief als kerkorganist 
en continuospeler.

Grote werken voor orkest, koor en solisten werden onder zijn leiding als dirigent 
uitgevoerd. Ook dirigeerde Ad diverse scenische en concertante opera’s.
Ad is een veelgevraagd repetitor bij o.a. Opera Zuid, De Vlaamse Opera, het Groot 
Omroepkoor, het Brabant Koor en het Internationaal Vocalisten Concours 
’s-Hertogenbosch.

Ad is tevens vaste dirigent en artistiek leider van kamerkoor VOX, repetitor bij 
Kempenkoor en vaste begeleider van het Opera en Operette ensemble LOL (Laat 
Operette Leven). Dat ensemble verzorgt zowel in het binnen- als in het buitenland 
optredens en heeft daar veel succes mee.

ODILIA CARMEN CHIRICA
Odilia is geboren in 1983 in de stad Tulcea in Roemenie.  
Daar volgde zij een opleiding klassieke zang aan de 
Kunstacademie George Georguscus, waar zij in 2003 cum 
laude afstudeerde. In die periode kreeg zij zangles van 
Monica Micula. Zij kreeg  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. 

Zij gaf talloze concerten en studeerde af aan de Spiru 
Haret Faculteit der Rechtsgeleerdheid (2005-2009) in 
2009. In 2009 verhuisde Odilia naar Nederland.
Ze geniet van de vrijheid van zelfexpressie en grenzeloze 
creativiteit en werkt als freelancer aan projecten, 
opnames en live uitvoeringen - in alle muziekstijlen – en 
heeft daar veel succes mee.

Momenteel staat Odilia in de schijnwerpers door haar 
samenwerking met Cap`n Richie en de High & Higher 

Company met wie ze verschillende albums heeft uitgebracht en werkt zij aan 
muziekstukken uit verschillende genres.
Tevens werkt zij samen met Music With Strangers. Odilia is promotor van 
concerten en muziekevenementen, waarin veel van haar zangstudenten optreden.
Ook treedt zij zelf op met muzikale groepen uit allerlei genres en voert zij 
muzikale concepten uit. (meer info op haar website: www.odiliacarmen.com).
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GUIDO SMEETS 
tenor

Guido komt uit een muzikale familie. Zijn grootvader was 
dirigent van het Ettens mannenkoor uit de Achterhoek dat 
in de jaren vijftig van de vorige eeuw met enige regelmaat 
op de KRO te beluisteren viel. Guido had op de lagere 
school al interesse voor lezen en dramaturgie. Op de 
middelbare school leerde hij akoestisch gitaar spelen en 
kreeg hij zanglessen op de Lindenberg in Nijmegen. Guido 
koos niet voor een carrière in de muziek ook al bleef het 
zijn eerste liefde. Hij studeerde medische informatiekunde 
in Amsterdam en deed daarnaast een zangstudie bij onder 
andere het Koor voor Moderne Muziek. Na een tijd in 
Manchester te hebben gewoond vanwege een 
studieproject ging hij naar Londen waar hij in de 

bankwereld zijn loopbaan begon. Hij woont nog altijd in London en sloot zich 
daar aan bij een klein operagezelschap onder professionele begeleiding. Op 
advies van zijn intendant volgde hij zanglessen bij Jeffrey Talbott. Guido heeft ook 
een zangopleiding gevolgd aan het Morley College Opera School in Londen en 
deze met succes afgesloten. Op Sicilië kreeg hij les van Nelly Miriciou aan de 
Mediterranean Opera School. Hij was daar drie opeenvolgende zomers en zong 
tijdens verschillende concerten op het eiland. In Londen en New York volgde Guido 
lessen bij Jack LiVigni.
Hij zong de rollen van Tamino en Monostatos (Mozart’s Zauberflöte), Rinuccio 
(Puccini’s Gianni Schicchi), Ismaele (Verdi’s Nabucco) en MacDuff (in Verdi’s 
Macbeth) en de tenor partijen in Handel’s Messiah en Rossini’s Petite Messe 
Solenelle. Maar ook rollen in Nabucco en The Turn of the Screw heeft hij vertolkt. 
Hij is regelmatig solist bij liefdadigheidsconcerten van verschillende 
operagezelschappen in Londen.

Deze zomer zong Guido de rol van Defendant in Trial by Jury van Gilbert and 
Sullivan bij Brent Opera in Londen. 

Guido is een vaste gast op ons festival en treedt al sinds het begin van het festival 
in 2009 op tijdens het Odulphusconcert en bij andere gelegenheden.

DMITRY DROBKO 
Cellist

Dmitry Drobko is in 1992 geboren in Riga, Letland.  
Hij kreeg zijn eerste muzieklessen van zijn moeder.  
Op zesjarige leeftijd begon hij met een studie cello op 
professionele basis. Toen hij veertien jaar was haalde 
hij zijn eerste muziekdiploma. Hij debuteerde als solist 
bij het Nationaal Filharmonisch orkest van Riga, met 
het eerste Celloconcert van Saint-Saens.
Dmitry bezocht vervolgens het Felix Mendelssohn-
Bartholdy Conservatorium in Leipzig. 
Op dit moment studeert hij bij Aleksei Massarsky aan 
het gerenommeerde conservatorium van Sint-
Petersburg. Dmitry heeft masterclasses kamermuziek 
gevolgd bij Maria Kliegel, Gustav Rivinius, Jeroen 
Reuling, Denis Severin, Ramon Jaffe, Anatoly Nikitin en 
Menahem Pressler.

Hij heeft al veel prijzen gewonnen en heeft deelgenomen aan verscheidene 
muziekfestivals in heel Europa en Rusland.
Dmitry werd winnaar van het Internationaal Kamermuziek Concours van Riga met 
zijn uitvoering van de 2e Sonate voor cello van Beethoven. In Angers won hij de 
eerste prijs op het cello concours. Dat was in 2008. In mei 2009 gaf Dmitry concerten 
op het Kosice Voorjaars Muziekfestival.
In dat jaar en in 2010 speelde hij met het Internationaal Jeugd Symfonieorkest van 
Bremen in de prestigieuze Glocke concerthal van Bremen.
In april 2015 studeerde hij aan de Anton Rubinstein Academie in Dusseldorf.  
In mei 2016 ontving hij de speciale prijs op het Davidov Cello Concours in Kuldiga, 
Letland. 
Tegenwoordig combineert Dmitry zijn studie met zijn spel als kamermuzikant in 
Quator Alma.
Hij levert muzikale bijdragen aan ballet- en theatervoorstellingen bij het 
Tovstonogov gezelschap en het Bolshoi drama theater van Sint-Petersburg. Ook is 
hij betrokken bij het AMST Eurythmy Project.
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LIZA TERENTJEVA 
musicus

Liza Terentjeva is geboren in 1994 in Riga, 
Letland. In 2019 is zij cum laude afgestudeerd 
aan het Tchaikovsky Staatsconseratorium in 
Moskou. Zij is pianiste, componiste en 
concertmeester.
Liza treedt op als soliste met verschillende 
ensembles in Letland en Rusland. Zij heeft 
deelgenomen aan diverse wedstrijden en 
festivals. Liza speelt een uitgebreid klassiek 
repertoire.

Ook is zij een professionele jazzpianiste en treedt in die hoedanigheid op onder 
haar artiestennaam Betty Terens.
Liza heeft diverse internationale prijzen gewonnen. Zij was o.a. winnares van de 
internationale competitie 2014 Rising stars o.l.v. Michail Kazinik. Zij won de Grote 
prijs en 1e prijs bij de wedstrijd Maestro voor jonge componisten in 2012. Tevens 
ontving Lisa in 2011 en 2013 een speciale onderscheiding van het Letse Ministerie 
van Cultuur.

LANA VAN DAYK
 
Lana van Dayk 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.

OLGA DE KORT
Olga de Kort-Koulikova woont in Dongen, maar 
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), was zij 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.
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LIBERTRIO
Het Libertrio is opgericht in 2016. Het trio bestaat uit Alexei Shpakov (piano), 
Anton Stachev (bajan) en Olga Artyugina (viool) en staat op de concertpodia van 
Sint-Petersburg met diverse programma’s. Naast hun muzikale bijdrage aan het 
trio hebben de drie musici ook eigen solo carrière.

ALEXEI SHPAKOV
piano

Alexei Shpakov is in 1984 geboren in Sint-Petersburg. Op de 
jonge leeftijd van vijfeneenhalf jaar begon hij al met piano-
spelen. Hij volgde lessen aan het Rimsky-Korsakov Lyceum en 
daarna aan het gelijknamige conservatorium in Sint-Petersburg, 
waar hij in 2007 is afgestudeerd.
Alexei is laureaat van het Chopin Concours in Polen en het 
Rachmaninov Concours in Novgorod.
Hij treedt veel op als concertmeester van verschillende 
muzikanten en is vanaf 2016 vaste pianist/concertmeester bij de 
concertorganisatie House of Music van Sint-Petersburg.

ANTON STACHEV
bajan

Anton Stachev is in 1992 geboren in Kaliningrad, Rusland.
Op zesjarige leeftijd speelde hij al op de bajan; dat is een 
Russische variant van de knopaccordeon.
Anton ontving studiefondsen van het Ministerie van Cultuur 
voor zijn studie aan het Rimsky-Korsakov Conservatorium te  
Sint-Petersburg.
Hij was laureaat op verscheidene internationale concoursen in 

o.a. Litauen, Polen, Italië en Rusland.
Tegenwoordig geeft hij muzieklessen en is hij volist bij het Andreev Orkest en het 
Terme Orkest in Sint-Petersburg. Tevens neemt Anton deel aan diverse Europese 
concert tournees.

OLGA ARTYUGINA
viool

De in 1991 geboren Olga Artyugina wordt gezien als 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 een 
jaar studeerde aan de Speciale Muziekschool voor jong talent 
van het Conservatorium van Sint-Petersburg. In 2015 voltooide 
Olga het conservatorium van Sint-Petersburg, waarna zij een 
master volgde aan de Reina Sofia opleiding in Madrid. 
Momenteel volgt Olga een master in Zwitserland.
Olga treedt op met het Philharmonisch Orkest van Moskou in 
de concertzalen van Sint-Petersburg, Minsk, Kazan, Tallin en 

door heel Europa, waaronder 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. Volgens muziekrecensenten en 
journalisten onderscheidt Olga zich met een “sound” die verbazingwekkend 
fascinerend en van een bekoorlijke schoonheid is (Algauer Zeitung) 
Ze wordt geroemd om haar vermogen elk stuk dat zij speelt helder, intens en op 
een artistieke manier te interpreteren (Moskou Pravda). Olga is een zeer 
gelauwerde violiste; zij heeft 3 Russische en 17 internationale concoursen 
gewonnen, waaronder de vermaarde vioolconcoursen in Moskou en Sint-Petersburg. 
Hiernaast was/is zij een vaste deelneemster aan diverse internationale 
muziekfestivals, waaronder het MOB bevrijdingsfestival van 2015.
In 2015 gaf Olga Masterclasses in Nanjin, China en vanaf 2017 is zij soliste van het 
Sint-Petersburg Philharmonisch Small Hall Ensemble.

Libertrio
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JEAN PENNINGS
Jean Pennings studeerde aanvankelijk klarinet en later 
ook saxofoon aan het Brabants Conservatorium te 
Tilburg bij Jos D’Hondt.

Na het behalen van zijn diploma’s voltooide hij zijn 
saxofoonstudie bij Francois Daneels. Tijdens optredens in 
heel Europa, de Verenigde Staten en Azië (Zuid-Korea), 
maakte Jean Pennings verscheidene opnames voor 
grammofoonplaten en cd’s.

Ook trad hij op voor radio en televisie. Als solist maar 
ook met het Brabants Saxofoonkwartet, waarin hij 
sopraansaxofoon speelt. Daarnaast speelde hij 
gedurende vele jaren saxofoon in Het Brabants Orkest 
als vaste vervanger. In Brussel aan het Koninklijk 

Conservatorium volgde hij internationale meestercursussen bij o.a. Daniel 
Deffayet en Jean-Marie Londeix. 

Sinds 1975 tot aan zijn pensionering was Jean Pennings hoofdvakdocent klassieke 
saxofoon aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Hij gaf masterclasses in oa. 
Spanje, Polen en Zuid-Korea. Jean is oprichter van het ‘Brabants 
Saxofoonkwartet’, een kwartet dat een internationale bekendheid geniet. 
Daarnaast is hij ook oprichter en dirigent van het ’Saxofoon Ensemble Fontys 
Conservatorium’. Met dit ensemble worden originele composities en arrangementen 
uitgevoerd voor bezettingen tot 12 saxofoons, van sopranino tot bas.

Door zijn manier van spelen en zijn warme saxofoongeluid werden verscheidene 
componisten door Jean Pennings geïnspireerd om voor de saxofoon muziek te 
componeren. Maar ook en vooral voor het Brabants Saxofoonkwartet en het 
Saxofoonensemble.

LUUK MEEUWIS – SAXOFOON
Luuk Meeuwis komt uit Best en is geboren in 1996. Hij 
speelt vanaf zijn achtste jaar saxofoon (alt-, sopraan- en 
bariton saxofoon) en richt zich daarbij met name op het 
klassieke repertoire. 
Tijdens zijn middelbare schooltijd kreeg hij saxofoonles 
van Jean Pennings en later van Ties Mellema tijdens zijn 
studie aan de Young Musicians Academy (Jong talent klas) 
van het Fontys Conservatorium in Tilburg. Als 15-jarige 
trad Luuk in 2011 voor het eerst op met de jonge 
Russische talenten die door Olga van der Pennen werden 
uitgenodigd voor Muzikale Oktober Best. Nadien volgden 
nog vele andere concerten met Olga, vaak ook samen met 
zijn oud-docent Jean Pennings en met pianist (en oud-
Bestenaar) Chris van de Kuilen.

Luuk won eerste prijzen tijdens belangrijke concoursen, zoals het Brabants 
Kampioenschap Blazers, het Nederlands Kampioenschap Blazers in de hoogste (1e) 
divisie en het prestigieuze Prinses Christina Concours. In 2013 ontving hij de Classic 
Young Masters Award in Rotterdam en in 2015 won hij met muziekvereniging Arti 
Oirschot als solist de Adriaantrofee. In 2016 soleerde Luuk op saxofoon voor 
Philharmonie Zuid Nederland, in 2017 met Jeugdorkest Nederland in het 
Concertgebouw Amsterdam en in 2019 in Muziekgebouw Eindhoven voor de 
Philips Harmonie.

Momenteel is Luuk masterstudent Industrial and Applied Mathematics aan de TU 
Eindhoven en lid van de Universiteitsraad. Daarnaast speelt hij regelmatig in 
allerlei orkesten mee: Orkest Zuid, Philips Harmonie, Brabants Jeugd Project 
Orkest, Limburgs Jeugd Orkest en Zomer Orkest Nederland.
Masterclasses volgde Luuk o.a. bij Marco Albonetti en Jean-Marie Londeix.
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EMIEL SCHOLSBERG
Gitarist

“Op 17-jarige leeftijd raakte ik geheel 
verslingerd aan de elektrische gitaar, nadat 
een vriend mij in aanraking bracht met de 
kleurrijke wereld van fenomeen Jimi Hendrix.”

Emiel Scholsberg

Met geluidsregistraties van concerten van Jimi Hendrix als enige bron leerde hij 
zichzelf al luisterend spelen. Gedurende de jaren die volgden werd de wens om in 
de muzikale voetsporen van Jimi Hendrix te treden steeds sterker. Uiteindelijk 
besloot Emiel zijn studie Theologie aan de Universiteit van Tilburg te staken, om 
zijn droom echt na te gaan jagen en zich helemaal op muziek te kunnen gaan 
concentreren. In 1999 werd Emiel toegelaten tot de inmiddels (inter)nationaal 
bekende Fontys Rockacademie. Hij behoorde tot de eerste lichting studenten. Hij 
was tijdens en na zijn afstuderen (2004 Bachelor of Arts, 2005 Docent Muziek) al 
werkzaam als docent en studieloopbaanbegeleider. De schat aan ervaring die hij 
zowel live als in de studio heeft mogen opbouwen als gitarist, bassist, zanger, 
arrangeur, componist, bandleider en sessieleider stelde hem in staat om een 
geheel eigen visie op modern muziekonderwijs en op de specifieke begeleiding 
van talent te ontwikkelen. Hij wist deze visie te realiseren door een innovatief 
centrum voor popmuziekeducatie op te richten waar hij met veel plezier als 
directeur van Stichting BMEC (Brainport Music Experience Centre) leiding aan 
geeft. Dit centrum is een broedplaats van creativiteit en innovatie, waar allerlei 
ideeën met betrekking tot popmuziekeducatie gestalte worden gegeven. Ze 
worden getoetst aan de realiteit en verder ontwikkeld tot volwaardige, maar 
altijd in beweging blijvende muzikale trajecten en voorzien instituten als de 
Fontys Rockacademie te Tilburg en vele andere HBO muziekopleidingen jaarlijks 
van succesvolle studenten. Studenten krijgen op het BMEC vooral waardevolle 
inzichten bij het vinden van hun eigen weg in de muziekindustrie. 
Sedert september 2011 is Emiel eveneens werkzaam als hoofdvakdocent Gitaar en 
docent Muzikaal Leiderschap aan de Fontys Academie voor Muziekeducatie.
In 2017 ontving hij na twee maanden studie aan het vermaarde Berklee College of 
Music een scholarship voor lessen bij o.a. David Fiuczynski, Bruce Bartlett, Tim 
Miller, Rick Peckham, e.a.

In 2018 studeerde hij cum laude af als Master of Music aan het conservatorium 
van Tilburg in “Jazz improvisation”. Zijn begeleiders in dit proces: Tim Langedijk, 
Scott McGill, Willem Kühne, Jeroen van Vliet e.a. Daarnaast is Emiel als zanger/
gitarist/componist de frontman van zijn formatie Frimangron. Hij organiseert al 10 
jaar lang de fameuze maandelijkse Frimangron Sunday Sessions. Bovendien is hij 
altijd bezig met nieuw materiaal voor een volgend Frimangron album.
Daarenboven zet hij zich als directeur van Stichting Luctor in voor het verder 
toegankelijk maken van culturele evenementen waarbij muziek centraal staat.
 
Zijn credo: Let’s share music!

DANSSCHOOL FRIZ
FRIZ is een jonge en dynamische dansschool uit Oirschot.
Bij FRIZ kun je danslessen volgen in verscheidene genres: 
HipHop, breakdance, ballet, Clip &Showdance, Dancehall… 
enzovoort. 
De dansschool heeft leerlingen in alle leeftijden tussen de 3 
tot 55 jaar.

Tijdens de Flash-MOB op 12 oktober in het centrum van Best treden enkele jonge 
en dynamisch teams van 
dansschool FRIZ op, namelijk:
• Emoji’s 
• What the F* 
• FRIZfreeze

Meer info: www.FRIZ.nu



24 25

DE GOUDEN APPELTJES
Al meer dan 25 jaar bestaat kinderkoor de 
Gouden Appeltjes uit een groep enthousiaste 
meisjes en jongens in de leeftijd variërend van  
5 tot 15 jaar. Ze houden allemaal van zingen 
maar zeker ook van gezelligheid! Dat is dan 
ook de kracht van dit kinderkoor, dat van 
oorsprong een kerkkoor was. Het koor is 
opgericht door de zussen Jacqueline en Ria van 
Zeelst en is verbonden aan de parochie 
Odulphus van Brabant. De Odulphuskerk aan 
de Hoofdstraat is hun thuisbasis. Met veel 

plezier wordende familievieringen opgeluisterd met verschillende soorten liedjes. 
Kinderkerkliederen, maar zeker ook liedjes uit de Top-40, evenals andere pop-
gerelateerde muziek en liedjes uit diverse mooie musicals staan op het repertoire. 
Daarnaast zingt het koor ook bij uitvoeringen buiten de kerk, zoals tijdens “Best 
Veul Koren Festival”, bij de Passion, bij optredens bij Westenwind en QB, tijdens 
diverse Kerstshows, bij de opening van de Kerststal in de Vleut, Wereldlichtjesdag 
en nu dus al weer voor de tweede keer bij het festival van Muzikale Oktober Best. 
Marie Annick Canoy is dirigente van het koor, Anne Knapen en Karen Veeneman 
verzorgen de muzikale begeleiding en Corine Bijnen regelt de organisatie.
Ons koor kan altijd nog meer leden gebruiken! Wil je daar meer over weten of 
heb je vragen over ons koor? Stuur dan een email naa rcanoy@onsmail.nl.  
Je kunt ook terecht op de website www.odulphusvanbrabant.nl, via Facebook 
(Gouden Appeltjes en via OdulphuskerkBest) en Instagram (@gouden_appeltjes).

SYMFONIE ORKEST BEST
Het Symfonie Orkest Best heeft tot doel 
amateurmusici uit de regio via de muziek met 
elkaar te verbinden en hen daarmee te stimuleren 
in hun muzikale ontwikkeling.
Het orkest bestaat inmiddels vier jaar en geeft 
regelmatig concerten op verschillende locaties 
zoals Kasteel Heeswijk en de Lidwinakerk en 
hebben een gevarieerd programma. Jong en oud 
repeteren wekelijks op de zaterdagochtend. Het 
Symfonie Orkest Best staat onder leiding van Mari 
van Gils. 

HET LYCEUM BIJ HET NIKOLAJ RIMSKY-KORSAKOV 
CONSERVATORIUM TE SINT-PETERSBURG

Sinds 2009 spelen op ons festival 
jonge muzikanten van het Rimsky-
Korsakov Lyceum uit Sint-Petersburg 
tijdens een of meer van de vele 
concerten. Zij spelen de sterren van 
de hemel en dat is niet onopgemerkt 
gebleven. Dat goede spel heeft niet 
alleen te maken met feit dat de 
kinderen muzikale talenten zijn 
maar ook met de excellente 
muzikale scholing die zij krijgen. 
Het speciale lyceum van het 
conservatorium uit Sint-Peterburg 

is al vanaf de oprichting in 1936 een instituut dat door de jaren heen zijn naam 
hoog heeft weten te houden. Het lyceum is bekend en geliefd bij muzikanten en 
docenten. De school heeft grote namen voortgebracht: Grigori Sokolov, Mariss 
Jansons, Vladimir Sinajski en Sergej Stadler om er een paar te noemen. Ook onze 
programmadirecteur Olga heeft haar muzikale opleiding aan dit lyceum gehad 
om vervolgens het Rimsky-Korsakov Conservatorium met succes te doorlopen. 
Daarmee is de cirkel rond. Olga heeft na haar vertrek uit Sint-Petersburg haar contacten 
warm gehouden en een groot netwerk opgebouwd. Daarom kunnen wij zoveel 
jong talent tijdens ons festival op het podium brengen. Vele jonge musici - maar 
zeker niet allen - gaan na het lyceum naar het fameuze Conservatorium om 
vervolgens daar verder te studeren. De eisen die het lyceum én het Conservatorium 
stellen zijn erg hoog. De concurrentie is groot. Deelname aan concoursen wordt 
niet aangemoedigd zeker als het om commerciële concoursen gaat. Dat komt later 
wel. Er zijn voldoende mogelijkheden voor de leerlingen om zich te laten horen.  

Er bestaat een fonds dat in samenwerking met de schoolmasterclasses en concerten 
organiseert die helemaal gratis zijn en waar zij slechts de selectieprocedure voor 
moeten doorlopen. Het resultaat is ernaar getuige het aantal jonge musici dat 
doorbreekt op de internationale concertpodia. De leerlingen worden ook 
maatschappelijk uitstekend begeleid. De school wordt geleid door Anna 
Dzevanovskaja. Haar moeder Natalja Fjodorovna Oesjakova, haar vader en haar 
grootouders waren ook als leraar aan het lyceum verbonden. Natalja is er al vanaf 
ons eerste festival in 2009 bij als de jongelui naar Nederland komen. Zij reist met 
hen mee, coacht hen en lost problemen op. De school heeft niet zoveel leerlingen. 
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De leerlingen brengen het merendeel van hun tijd op school door. Na het 
afstuderen blijven ze contact met elkaar houden, ook als ze de kans hebben 
gekregen om de wijde wereld in te trekken Het is net een grote familie. Al spelen 
tradities een grote rol in de muzikale scholingen kun je zeggen dat 90 % van de 
beproefde werkwijze door de jaren heen is behouden: de school sluit zich niet af 
voor nieuwe ontwikkelingen. Omdat niet iedereen werk kan vinden in de 
klassieke muziek komen ook andere muziekrichtingen in de opleiding aan bod, 
maar dan is de klassieke basis al gelegd. Het is belangrijk dat deze leerlingen op 
een of andere manier aansluiting vinden bij de Europese cultuur, want dat geeft 
een aantal van hen de kans om internationaal door te breken.

FILM ANNA KARENINA
In deze verfilming van Leo Tolstoy’s klassieke roman 
zien we een vrouw die, ondanks het geroddel en de 
offers die ze moet brengen, de society negeert.
Het verhaal speelt zich af in de high-society van het  
19e-eeuwse Rusland. Het verhaal gaat over de 
mogelijkheden tot liefde waartoe de mens in staat is: 
van de passie tussen twee mensen die overspel plegen, 
tot de band tussen een moeder en haar kinderen.
Anna Karenina (Keira Knightley) trekt haar geluk met 
haar man Alexei (Jude Law) in twijfel en wordt 
hopeloos verliefd op de jonge graaf Vronski (Johnson). 
Dit brengt grote veranderingen teweeg in haar familie, 
haar vriendenkring en de gemeenschap waar zij deel 
van uitmaakt.

Programma filmconcert Anna Karenina

19.00 uur  Opening van het festival, aansluitend concert leerlingen  
Rimsky-Korsakov leerlingen 

19.45 uur Start film
20.45 uur Pauze
21.00 uur Hervatting film
22.10 uur Einde

DE LAATSTE SONATE VOOR CELLO  
VAN FREDERIC CHOPIN
Op 17 oktober is het 170 jaar geleden dat Frederic Chopin 
overleed. Een moment om tijdens ons festival bij stil te 
staan. Hoe kan dat beter dan dat te doen met een uitvoering 
van zijn laatste sonate voor Cello: opus 65 in G-mineur?

Frédéric François Chopin, eigenlijk Fryderyk Franciszek 
Chopin, werd geboren in Żelazowa Wola op 22 februari of  
1 maart 1810. Hij stierf in Parijs op 17 oktober 1849. Chopin 
was een Poolse componist en ook een virtuoos pianist.
Hij wordt algemeen beschouwd als de grootste componist 
die Polen heeft voort gebracht en geldt als een der grootste toondichters uit de 
muziekgeschiedenis. Zijn muziek is een perfecte symbiose van West-Europese 
klassieke elementen met traditionele Poolse. Zijn composities benutten de 
expressieve en technische mogelijkheden van de piano meer dan de muziek van 
welke andere componist dan ook. 
Zijn oeuvre bestaat bijna geheel uit composities voor solopiano. Veel van zijn werk 
stelt hoge eisen aan de uitvoering in technisch opzicht. Zijn stijl kenmerkt zich in 
het benadrukken van subtiele nuances, expressieve diepte en klankpoëzie. Zijn werk 
vormt het hoogtepunt van de pianomuziek uit de romantiek. Zijn vriendin en levens-
partner George Sand vertelde over hem dat hij meer Pools was dan de Polen zelf: 

“Het hart van zijn volk slaat in zijn borstkas. Ik ken geen andere musicus die een 
groter patriot is dan Chopin. Hij is meer Pools dan elke Fransman ooit Frans is 
geweest, elke Italiaan Italiaans en elke Duitser Duits. Hij is een Pool en niets anders 
dan een Pool, en uit het vernietigde, bezette Polen komt zijn ziel tevoorschijn, en 
zijn muziek”.

Cello sonate opus 65 in G-mineur
Deze sonate is de laatste die door Frederic Chopin werd gecomponeerd. Het is ook 
het laatste werk voor kamermuziek dat door hem in 1846 werd gepubliceerd.  
Hij schreef het voor zijn vriend cellist Auguste Franchomme, die leefde van 
1808-1884. Het stuk ging op 16 februari 1848 in premiere. Dat was tevens het 
laatste publieke optreden van Frederic Chopin, die tijdens deze uitvoering de 
pianopartij voor zijn rekening nam. (bron: Wikipedia)

Het cellosonate bestaat uit 4 delen
1. Allegro moderato 2. Scherzo 3. Largo 4. Finale allegro
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DE BAJAN: EEN BIJZONDER INSTRUMENT
Een bajan is een Russische variant van de (knop)
accordeon en is ook gebaseerd op het principe van 
de doorslaande tong. Uiterlijk verschilt de bajan 
niet zo veel van de knopaccordeon. Het verschil zit 
aan de binnenkant van het instrument. 

De bajan verschilt van de westerse chromatische 
knopaccordeon op enkele details: 
•  het knoppenklavier van de melodiekant is in het 

midden van de kast gemonteerd (bij het 
accordeon en de trekzak is dat onderaan);

• de tongen zijn breder en meer rechthoekig;
• de tongen zijn in grote groepen vastgehecht aan één plaat (niet per twee);
• de platen zijn vastgeschroefd aan het tongenblok (in plaats van met was);
•  soms heeft de bajan ook een kwintregister (maar dat komt bij het accordeon 

ook voor);
•  de inwendige verschillen (o.a. de samenstelling van het metaal) geven de 

bajan een andere klankkleur dan westerse instrumenten en de bassen zijn 
doorgaans met register (‘32) uitgevoerd dat een octaaf lager is.

Door het bereik en de puurheid van de klank wordt het instrument vaak gekozen 
door accordeonvirtuozen. Bekende bajanisten zijn Sofia Gubaidulina en Yuri 
Shishkin. Belangrijke componisten voor bajan zijn Vladislav Zolotarjov en Sofia 
Gubaidulina. (bron: Wikipedia)

FESTIVAL MUZIKALE OKTOBER BEST
10 t/m 24 oktober 2019

Programma

Donderdag 10 oktober
Openingsconcert, optreden leerlingen Rimsky-Korsakov lyceum met aansluitend 
vertoning van de film Anna Karenina
locatie: BioBest. Aanvang 19.00 uur

Zaterdag 12 oktober
Flash-MOB
Locatie: het centrum van Best met diverse plaatselijke muziekgroepen.

Zondag 13 oktober
Sint Odulphus Najaarsconcert.
Thema “Onmogelijke liefde. Romeo and Juliet” . Met onder andere aria’s van 
Charles Gounod uit Romeo and Juliet. Verder hoogtepunten uit de musical  
West Side Story van Leonard Bernstein en uit Porgy and Bess van George 
Gershwin. Groot Kempenkoor onder de leiding van Cees Wouters met solisten 
Odilia Carmen Chirica (Roemenië), Guido Smeets (VK) en leerlingen van het 
Rimsky-Korsakov Lyceum uit Sint-Petersburg 
Locatie: Sint Odulphuskerk Best. Tijdstip 15.00-17.00 uur

Donderdag 17 oktober
Candlelight Concert ter herdenking aan de 170e sterfdag van Frederic Chopin 
(overleed op 17 oktober 1849) met als optie een arrangement voor een diner-
concert in samenwerking met restaurant Quartre Bras. Aanvang diner 18.30
Uitvoerenden:Liza Terentjeva (piano) en Dmitri Drobko (cello).
Locatie: zaal van Restaurant Quartre Bras Best. Tijdstip concert 20.00 – 21.00 uur
Het concert is tevens gratis toegankelijk voor personen die niet aan het diner 
deelnemen.

Programma’s van alle concerten onder voorbehoud.
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Vrijdag 18 oktober
Lezing door Olga de Kort “Kinderwereld in muziek” met een concert. 
Met onder andere muziek van Pjotr I. Tsjaikovski, Alexander Gretjaninov en 
Robert Schumann. Muziek gebaseerd op de belevingswereld van kinderen.
Uitvoerenden: Liza Terentjeva (piano) en Dmitri Drobko (cello). De hele maand 
oktober er is een expositie met schilderijen van Lana van Dayk in het kader van  
30 jaar Verdrag van de Rechten van het Kind.
Locatie: CultuurSpoor Best. Aanvang 19.30 uur

Donderdag 24 oktober
Bevrijdingsconcert in het kader van 75 jaar Bevrijding van Best
Uitvoerenden: Libertrio uit Sint-Petersburg Olga Artyugina (viool), Anton Stachev 
(bayan) en Aleksei Shpakov (piano), Jean Pennings en Luuk Meeuwis (saxofoon), 
Emiel Scholsberg (gitaar),Susanne Gondrie en Olga van der Pennen (zang en piano).
Locatie: Lidwinakerk Best. Tijdstip: 20.30 uur – 22.00 uur

PROGRAMMA CANDLELIGHT CONCERT 
Donderdag 17 oktober 2019

Aanvang 20.00 uur, einde 21.00 uur
Zaal restaurant Quartre Bras, Nieuwstraat 79, Best

Liza Terentjeva, piano en Dmitry Drobko, cello

FREDERIC CHOPIN 

Fantasie impromptu
Nocturnes:
Cis-moll, 
B-dur

Sonate voor cello en piano

Walsen:
B-moll, 
Cis-moll, 
A-moll
E-moll

PROGRAMMA SINT ODULPHUS 
NAJAARSCONCERT

 Zondag 13 oktober 2019 15.00 – 17.00 uur
 Thema: IMPOSSIBLE LOVE (Romeo and Juliet)
 Odilia Carmen Chirica ,sopraan, Guido Smeets, tenor,
 Kempenkoor onder leiding van Cees Wouters en Ad Broeksteeg, piano, 
  Jean Pennings, saxofoon, Olga van der Pennen, piano, leerlingen Rimski-

Korsakov Lyceum, Sint Petersburg
  Angelina Saifutdinova, viool, Timofey Kalmykov, piano en Grigorii Porynov, bajan 

 Leonard Bernstein West Side Story
1. America
 Kempenkoor o.l.v. Cees Wouters en Ad Broeksteeg
2. Maria
 Guido Smeets en Olga van der Pennen
3. Tonight,Tonight
 Odilia Carmen Chirica, Guido Smeets en Olga van der Pennen
4. I feel pretty
 Odilia Carmen Chirica, Kempenkoor en Olga van der Pennen

 George Gershwin Porgy and Bess 
5. Summertime
 Odilia Carmen Chirica en Kempenkoor, Jean Pennings en Olga van der Pennen
6. I Got Plenty o’Nuttin
 Kempenkoor en Ad Broeksteeg
7. O, I Can ‘t Sit Down
 Kempenkoor en Ad Broeksteeg
8. I Love You Porgy
 Odilia Carmen Chirica, Guido Smeets en Olga van der Pennen
9. Embraceable You
 Kempenkoor en Ad Broeksteeg
10. Somebody Loves Me
 Kempenkoor en Ad Broeksteeg
 Scott Joplin Treemonisha
11. Aunt Dinah Has Blown The Horn
 Kempenkoor en Ad Broeksteeg

 Nino Rota Romeo and Juliet
12. Love theme
 Jean Pennings en Olga van der Pennen
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 Charles Gounod Romeo and Juliet
13. Je Veux Vivre
 Odilia Carmen Chirica en Olga van der Pennen

 Jerry Bock Fiddler on the roof
14.  If I were a rich man
 Jean Pennings en Olga van der Pennen
15. Sunrise, Sunset 
 Odilia Carmen Chirica, Guido Smeets en Olga van der Pennen
16. To life!/Lechaim!
  Odilia Carmen Chirica, Guido Smeets, Jean Pennings, Kempenkoor en  

Ad Broeksteeg

 PAUZE

 Leerlingen Rimsky-Korsakov Lyceum, Sint-Petersburg

 Pjotr Iljitsj Tsjaikovski
1. Meditation
 Angelina Saifutdinova en Timofei Kalmykov

 Sergei Prokofjev Romeo en Juliet
2. Montekki en Kapuletti
 Timofei Kalmykov
 Russisch lied in een bewerking voor bajan
3. Grigorii Porynov

 Pjotr I.Tsjaikovski – Mikhail Pletnev Notenkraker
4. Andante 
 Timofei Kalmykov

 Aram Khatjatoeryan
5. Wals - Masquerade
 Angelina Saifutdinova en Timofei Kalmykov

 AstorPiazzola
6. Tango
 Angelina Saifutdinova, Grigorii Porynov en Timofei Kalmykov

PROGRAMMA BEVRIJDINGSCONCERT  
Donderdag 24 oktober 2019 20.00 – 22.00 uur

LIBERTRIO Olga Artyugina, viool, Anton Stachev, bayan, Alexeri Shpakov, piano
Olga van der Pennen, componist, zang, piano
Susanne Gondrie, bevrijdingsverhaal
Jean Pennings en Luuk Meeuwis, saxofoon
Emiel Scholsberg, zang en gitaar

 Olga Artyugina en Alexei Shpakov
1. Fritz Kreisler(Ostenrijk) 1875-1962. Prelude en Allegro in Pugnanistijl

 Suzanne Gondrie
- Vertelt het bevrijdingsverhaal

 Olga Artyugina en AlexeiShpakov
2. Camile Saint–Saens (Frankrijk).1835-1921 Rondo Capriccioso

 LIBERTRIO 
3. Pablo de Sarasate (Spanje). 1844-1908 Introductie en Tarantella
4. Jacob Gade (Denemarken). 1879-1963.Tango Dzigane (Jalouse)

 Anton Stachev en Alexei Shpakov
5. Richard Galiano (Frankrijk)1950. Tango New York

 Anton Stachev
6. VictorKoeznetsov (Rusland) 1920-2012. Saratov’s deuntjes

 Olga van der Pennen en Emiel Scholsberg
7. O. van der Pennen/ Fjodor Tjoetsjev 1803-1873. De tijd van de scheiding

 Olga Artyugina en Olga van der Pennen
8. O. van der Pennen. Always with me 
 muzikaal geschenk aan de gemeente Best (2014)
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  Olga Artyugina, Anton stachev, Jean Pennings, Emiel Scholsberg en 
Olga van der Pennen

9. O. van der Pennen. Far away
 (premiere 2017, speciale bewerking 2019)

 Olga  Artyugina, Anton Stachev,en Olga van der Pennen
10. Olga van der Pennen. Once, somewhere, again
 (wereldpremiere, muzikaal geschenk 2019)

 Luuk Meeuwis, Jean Pennings en Olga van der Pennen
11. Glenn Miller (USA) 1904-1944. medly

 LIBERTRIO
12. Astor Piazzola (Argentina) 1921-1992 Adios Nonino
13. Astor Piazzola: Primavera
14. Astor Piazzola: Libertango
15. Robert Burns (Schotland) 1759-1796.: Auld Lang Syne 

SPONSORS

FESTIVALSPONSORS

Subsidiënten
Stichting 200 jaar Best, St. Odulphus Parochie Best en Cultuurspoor Best

Omroep Best, Eterij ’t Ambacht, Fotografie Marijke, Restaurant Pizeria Napoli Best, 
Wijnhuis Boterhoek Best, Pluk Bloemen, Dimples Restaurant-Brasserie, Best, 
Il Gusto, Pour Vous Sorelle, Bakker Bart, diverse privé-personen.

HOOFDSPONSORS

Total Cooling & Airconditioning B.V.
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