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Overrompelende
muziekuitvoering
Maria Koster
OOSTERBEEK In 2007 startte de jaar
lijks terugkomende ‘mistral’, een
warme wind die orkestklanken
meevoert voor een breed publiek in
het oosten van ons land. Veel muzi
kanten krijgen de gelegenheid om
samen te spelen en zich individueel
te ontwikkelen. Bijna alle professio
nele blazers van Candy Dulfer tot
Bart van Lier, hebben hun eerste
schreden gezet binnen een harmo
nie of fanfare. Hrfstwnd koppelt het
beste van blaasmuziek aan de mooi
ste concertzalen van Gelderland en
Overijssel. Hrfstwnd is een goede
partner van het Gelders Orkest en
het Orkest van het Oosten. Zondag
middag was de Parkzaal van Musis
Sacrum de locatie waar twee orkes
ten optraden. Koninklijke Harmo
nie Oosterbeek onder leiding van
Jurgen Nab verraste het publiek met
een overrompelende uitvoering.
KHO sloot aan bij het tienjarig be
staan van Hrstwnd , omdat hun
vereniging deze maand 120 jaar
bestaat. Van Harrie Janssen voer
de men de Time Journey for Wind
Band uit. Deze componist nam het
voorbeeld over van Benjamin Brit

ten, die destijds een stuk compo
neerde om de instrumenten voor te
stellen voor jonge mensen, maar ook
voor volwassenen. Het thema (een
rondo van de 17e eeuwse componist
Henry Purcell) mondt even later uit
in verschillende stukjes. Verteller
Frans Limburg voert de zaal mee
op een ware ontdekkingstocht. Alle
instrumenten worden op een speels,
humorvolle manier toegelicht: een
wandeling door de muziekgeschie
denis: vanaf de oude Romeinen, het
Gregoriaans en de dansen uit de late
middeleeuwen. Na de uitleg over
een fuga volgt een sierlijke melodie,
die door verschillende groepen in
het orkest wordt ingezet. Het orkest
speelt optimaal. Van Kevin Houben
klinkt ‘The Lost Labyrint’, waar
in de psalm Miserere van Gregorio
Allegri voor een serene sfeer zorgt.
Zangeres Tenar van Kooten Nie
kerk zorgt voor een prachtige ver
klanking. De hele hoge noot haalt
ze met gemak en dat is voor meni
geen een opgave. Harmonie De Club
uit Didam heeft als thema ‘Dansen’.
Römanö Mediati dirigeert met pas
sie deze Harmonie met ondermeer
het Concerto for Clarinet van Oscar
Navarro. Solist is Joris Lumeij, kla
rinettist van de Marinierskapel der
Koninklijke Marine, die met verve
zijn partij uitvoert.
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KHO viert 120-jarig jubileum
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Istanbulse kat bij Movie W
WAGENINGEN Filmhuis Movie W
draait tot en met dinsdag 14 novem
ber vier films.
HET MYSTERIE VAN DE MELKROB OTS
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Openhartig, emotioneel verhaal van
de Brabantse boer Johan van Velt
hoven versus de multnational die
ondeugdelijke melk robots lever
de, geheimzinnige krachten op zijn
erf en zichzelf. Met agesprek i.s.m.
Boerengroep. Wo 8 20.00 uur.
WALK WITH ME Beeldend sterke,
meditatieve ontdekkingsreis met
centraal boeddhistisch leermeester
Thich Nhat Hanh, die mindfulness
naar het Westen bracht, en woont in
rustiek Zuid-Frankrijk. Niet eerder
vertoonde kijk in de gemeenschap
van monniken die drie jaar lang zijn
gevolgd. Do 9, zo 12 20.30 uur.

FÉLICITÉ Muzikaal sociaalrealistisch
drama in chaotisch Kinshasa, over
een zangeres com
pro
misloos op
zoek naar geld voor een operatie
voor haar zoon. Intens gespeeld, vol
metaforen in feeërie
ke nachtelijke
scènes en met docu
men
tair-aan
doen
de beelden, overstijgt geijkt
drama met intuïtieve muzikale op
tredens. Vr 10, di 14 20.30 uur.
KEDI Origineel portret van de oude
stad in Istanbul aan de hand van
ze
ven straat
katten. Ode aan de
katse vrijbuiterij met hartverove
rende, humoristische verhalen van
karaktervolle katten als spiegels
voor de mensen. Een apolitieke en
daarom soms ook ongemakke
lijke
feelgoodfilm. Za 11, ma 13 20.30 uur.

Wilhelminaweg 3a, info: moview.nl

Odensehuis bestaat vijf jaar
WAGENINGEN Stichting Odensehuis
Gelderse Vallei viert op zondag 12
november, de datum van oprichting,
haar vijfjarig bestaan. De stichting
werd opgericht om vanuit een laag
drempelige ontmoetings- en infor
matiecentrum perspectief te bieden
aan mensen met dementie en hun
naasten. Wekelijks worden zij gast
vrij ontvangen en gestimuleerd om
op eigen kracht een levenslijn te
vormen, waardoor isolement voor
komen wordt. Louisa Bosker is sinds
de oprichting de coördinator van dit
huis.
Louisa Bosker: ,,Ik ben meer dan
tevreden met vijf jaar Odensehuis
Gelderse Vallei. In 2013 begon
nen wij in het Koetshuis, met één
vrijwilliger, één bezoeker en één
activiteit: schilderen. Het aantal be
zoekers groeide snel en verhuisden
wij op 21 september 2014 naar het
voormalig universiteitsgebouw van
Landmeetkunde op de Wageningse
berg. Dit is voor de bezoekers een

fijne plek, waar zij zich gesteund
voelen, geactiveerd worden en waar
het normale leven voor doorgaat.
Door mee te bewegen met de be
staande behoefte konden we de af
gelopen vijf jaar groeien.”
Het Odensehuis wil voorkomen dat
mensen door hun ziekte geïsoleerd
raken, geen initiatieven meer ne
men en in een sociaal isolement ra
ken.
Bosker: ,,Een deelnemer bepaalt
zelf wanneer en hoe laat hij komt
en of hij meedoet met een activiteit,
die georganiseerd wordt op basis
van de vraag op dat moment. Het
gaat bij ons allereerst om het zien
van de mens en niet de ziekte. Onze
kracht is om mensen met verschil
lende mogelijkheden, verschillende
talenten en met een diversiteit aan
kwetsbaarheden volledig in hun ei
gen kracht te zetten.”
Zondag 12 november van 10.30-16.30
uur. Graag van tevoren aanmelden:
post@odensehuisgelderland.nl.

