
Extra Uittip: Oost Nederlands Symfonieorkest

De Cultuurcoach van Enschede en de Huis aan Huis geven elke week de Enschedese 
amateurkunst de gelegenheid een uittip te verzorgen.  Deze week aandacht voor het Oost 
Nederlands Symfonieorkest! 

Wie zijn jullie?

Het ONSO , Oost Nederlands
Symfonieorkest , een regionaal orkest.
Onze leden zijn professioneel
geschoolde musici , vakstudenten en
vergevorderde amateurs. Het orkest
staat onder de bezielende leiding van
dirigent Jeppe Moulijn en het bestaat dit
jaar dus 60 jaar! 

Destijds is het orkest ontstaan uit een
splitsing van het toenmalige Enschedese
orkest in het Overijssels Philharmonisch
Orkest (OphO, nu HET Symfonieorkest)
en het Twents Clavecimbel Ensemble ,
later het Twents Kamerorkest en sedert een aantal jaren dus het Oost Nederlands Symfonieorkest.

In het kader van ons jubileumjaar dit jaar hebben wij al een Spaans concert gegeven met als 
soliste Carla Leurs , de concertmeester van HETsym (zie foto), dus samenwerking is er nog 
steeds! 

Wat gaan jullie doen?

Wij naderen nu het hoogtepunt van ons jubileumjaar, een concert met een Russisch programma, 
te weten de Ouverture 'Khovanshchina', een prachtig sfeerstuk van Mussorgsky, de 
Paganinivariaties voor piano en orkest van Rachmaninoff en als klap op de vuurpijl de geweldige 
5e symfonie van Shostakovich.

Wat maakt dit concert zo speciaal?

Speciaal is ten eerste het feit dat we de bekende pianiste Nino Gvetadze als soliste hebben 
kunnen contracteren , ten tweede dat de symfonie in grote bezetting wordt gespeeld dankzij de 
medewerking van een fors aantal gastspelers, en ook erg leuk is dat Ben Coelman van de 
Nederlandse Reisopera, goed bekend bij het klassieke muziek-minnende publiek, de werken zal 
toelichten.

Wanneer en waar kunnen we jullie zien ?

Het concert zal plaatsvinden op zondag 9 november om 15.00 uur in de Wilmersbergzaal van het 
Muziekcentrum te Enschede. U kunt aldaar ook kaarten reserveren.

Verder nog iets te melden?

Wij zijn op 21 december in de grote zaal van het Muziekcentrum te horen  met een kerstconcert 
onder de titel 'A Christmasnight of the Proms',samen met het Stedelijk koor Enschede en Studio 65
olv. Armanda ten Brink, en als spectaculair slot van het theaterseizoen voeren we in 2015 
Tsjaikovski's Zwanenmeer uit in een bijzondere versie (choreografie Dada Masilo) met 13 dansers 
waaronder 5 heren in tutu, uit Zuid Afrika!


