
Programmaboekje 
  
van het benefietconcert voor het conservatorium in Charkiv, Oekraïne, op initiatief van de FASO 
op vrijdag 24 februari 2023 in de Martinuskerk te Warnsveld en 
op zondag 26 februari in het Penninckshuis te Deventer 
door het Deventer Kamer Orkest onder leiding van Peter Bogaert. 
 
 
 

George Gershwin 
Lullaby for string orchestra.   
 

Nikos Skalkottas 
5 danzas griegas. 

I. Epirotikos (I,4) 

II. Kretikos (I,2) 

III. Tsamikos (I,1) 

IV. Arkadikos (III,10) 

V. Kleftikos (III,3) 

Béla Bartók 
Roemeense Volksdansen (gearrangeerd voor strijkorkest door Arthur Willner). 

I. "Jocul cu bâtă" of Stokdans uit Mezöszabad (provincie Maros-Torda) 

II. "Brâul" of Lendedoek dans uit Egres (provincie Torontál) 

III. "Pe loc" of Stampdans met doedelzakbegeleiding uit Egres (provincie Torontál) 

IV. "Buciumeana" of horlepiep dans uit Bisztra (provincie Torda-Aranyos) 

V. "Poarga Românească" of Roemeense polkauit Belényes (provincie Bihar) 

VI. "Mărunţel" uit Belényes (provincie Bihar) 

VII. "Mărunţel" uit Nyagra (provincie Torda-Aranyos) 

PAUZE 
 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis 
5 preludes. 

I. Dainelé - Grave 

II. Preliudas - Tranguillo 

III. Preliudas - Andante 

IV. Preliudas nr. 2, opus 7 - Con moto 

V. Preliudas nr.1, opus 12 - Lento 

Carl Nielsen 
Kleine Suite voor strijkers. 

I. Preludium 

II. Intermezzo 

III. Finale 

 
Toegift 

Мирослав Скорик (Myroslav Skoryk) 
Мелодія (Melody) 
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Voorwoord 
 
Fijn dat u er weer bent. We spelen ons voorjaarsconcert 2023, behalve in de Martinuskerk in 
Warnsveld, ook weer op onze vertrouwde locatie: het Penninckshuis aan de Brink in Deventer. 
Dat kon de laatste jaren niet in verband met de restauratie van oud schilderwerk in deze 
“schuilkerk”. Elders in dit programmaboekje treft u meer informatie over deze unieke locatie.  
Samen met alle andere amateur orkesten, verenigd in de Federatie van Amateur Symfonie- en 
Strijk Orkesten (FASO), zamelt het Deventer Kamer Orkest geld in voor herstel van de muzikale 
infrastructuur in Oekraïne in het algemeen, en herstel van het conservatorium in Kharkiv in het 
bijzonder. Dat conservatorium is zwaar beschadigd en ook veel instrumenten zijn kapot. Elders in 
dit programmaboekje vindt u meer informatie over deze actie. 
Bij de uitgang van de zaal treft u na afloop van het concert een doos aan waar u uw extra bijdrage 
aan deze actie kunt deponeren. Wij verzoeken u namens vele Oekraïense musici om hier gul aan 
te geven. Wist u dat er inmiddels twee van hen met het DKO meespelen? Fijn voor hen, maar ook 
fijn voor ons! 
Het programma voor dit concert hebben we enigszins aangepast. We spelen Scandinavische en 
Oost Europese muziek. Het orkest moest wel even wennen aan de andere klanken in de Griekse 
Dansen van Skalkottas. 
Dit jaar, 2023, vieren we het 50-jarig bestaan van het Deventer Kamer Orkest. Het orkest is in 
1973 samen met een koor door Jan Kleinbussink  opgericht als: het Deventer Kerkmuziek 
Ensemble. Beide gezelschappen gingen in 1983 hun eigen weg. Het orkest eerst als Con Fuoco, 
met Brand Bronsema als dirigent, en later als Deventer Kamer Orkest. Het koor ging verder als 
Deventer Vocaal Ensemble. Deze twee Deventer ensembles, zullen hun 10de lustrum gezamenlijk 
vieren met een uitvoering van de opera Dido & Aeneas van Purcell. Dat evenement zal 
plaatsvinden in het weekend van 16 juni. Houdt u de berichten daarover in de gaten! 
 
 
Tot slot wens ik u en onszelf een mooi concert toe! 
 
Eddy Tulp 
voorzitter DKO 
 
 
Wilt u op de hoogte gehouden worden? Wordt dan donateur: egcoes@gmail.com 
 

 
 
Foto: Charles Niël  
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Samenstelling van het Deventer Kamerorkest 
 

Eerste viool:  Merlette van Gelder (concertmeester) 
Yvonne Breedveld* 
Joselien Folkers 
Loes Helsloot 
Mariia Hvozdetska 
Kees Kerkhof 
Ewoud Nysingh 

 
Tweede viool: Regine Brügelmann (aanvoerder) 

Gerrit Coes 
Frank Hermans* 
Marte Kooi 
Marijke Wiarda 
Hannelieke Zevenhuijzen  

 
Altviool:  Lex Bouman (aanvoerder) 

Jopke Kruyt 
Nicoline Reinders 

 
Cello:   Esther Kopmels (aanvoerder) 

Ton van Dam 
Goof  Driessen 
Els Heldeweg* 
Nadine Meertens 
Barbara S. Niël-Weise 
Tonia (Антоніна Коленчук) 

 
Contrabas:  Eddy Tulp (aanvoerder) 
 
De leden met * achter hun naam spelen deze concerten niet mee. 

 
 
 

Dirigent 
Peter Bogaert 
 
Peter Bogaert is een veelzijdig musicus en als violist en dirigent werkzaam door heel Europa. Na 
studies in Amsterdam, Bazel en Berlijn, was hij lange tijd als concertmeester verbonden aan het 
Orkest van het Oosten in Enschede. 
 
Sinds enige jaren timmert hij als freelance violist, 
concertmeester, componist, en dirigent aan de weg, en is hij 
regelmatig te gast bij orkesten en op festivals in binnen- en 
buitenland. Eveneens probeert hij geestdriftig de liefde voor 
muziek door te geven als dirigent en repetitor bij het Nationaal 
Jeugd en sinds augustus 2020 ook bij het Deventer 
kamerorkest. 
 
 
 
Meer over Peter: https://www.peterbogaert.com/content/over-mij 
  

https://www.peterbogaert.com/content/over-mij
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George Gershwin 
 
George Gershwin, geboren als Jacob Gershowitz (New York, 1898 – Hollywood, 1937) was 
een Amerikaans componist, pianist, dirigent en kunstschilder. Hij wordt algemeen beschouwd als 
een van de grootste Amerikaanse componisten. Gershwin slaagde erin een synthese tot stand te 
brengen van de vroeg 20e-eeuwse klassieke muziek, de Amerikaanse volksmuziek 
(blues, spiritual, jazz) en de vroeg 20e-eeuwse amusementsmuziek. 
Zijn vader was een Joods-Russische immigrant uit Sint-Petersburg. Al op heel jonge leeftijd 
werkte Gershwin als plugger in New York bij een uitgeverij gespecialiseerd in amusementsmuziek. 
Tot zijn taak behoorde o.a. het selecteren van binnenkomende aanvragen van componisten. In die 
tijd kreeg hij muziekles van Charles Hambitzer en Edward Kilenyi. 
 
Het eerste grote succes kreeg Gershwin in 1918 met het nummer Swanee. Hij was inmiddels in 
dienst van uitgeverij Harms als bezoldigd componist. Tijdens een verblijf in Europa in 1927 en 
1928, waar hij o.a. Londen, Parijs en Wenen aandeed, maakte hij kennis met Ravel, Stravinsky, 
Milhaud, Poulenc, Boulanger en Prokofiev, die allen ingenomen waren met zijn composities. 
Nadat Gershwin eind 1933 niet zo veel verplichtingen meer had op Broadway, begon hij met het 
componeren van zijn opera Porgy and Bess. Tot grote teleurstelling van Gershwin werd het echter 
niet zo'n geweldig succes. Pas na de dood van Gershwin werd Porgy and Bess een groot succes.  
Gershwin was naast een harde werker - naast zijn concertante werken en zijn activiteiten als 
pianist en dirigent schreef hij in 25 jaar tijd meer dan 500 liedjes - ook een uitstekend danser. 
Moeiteloos kon hij de ingewikkelde danspassen van o.a. Fred Astaire tijdens repetities nadoen.  
In 1936 verhuisde Gershwin naar Beverly Hills waar hij buurman werd van Arnold Schönberg met 
wie hij een vriendschappelijke band onderhield. Gershwin heeft nooit een vaste relatie gehad 
maar had wel een hele schare van vrienden en vriendinnen om zich heen. Vanaf 1936 echter 
voelde hij zich toenemend eenzaam en verlaten. Zijn vroegere geest- en werkdrift verdwenen. 
Toen bleek dat hij een ernstige hersentumor had en overleed hij na een zware operatie. 
 
Lullaby 

In 1919 schreef Gershwin een strijkkwartet met als titel Lullaby. Het was zijn eerste stap op het 
serieuze vlak. Getrouw aan zijn naam beweegt het stuk zich langzaam en zacht (voortdurend 
gedempt) met hypnotiserende herhaling. Delicate harmonieën in de eerste viool introduceren de 
hinkende figuur die de cello begeleidt bij het stapsgewijze, akkoordachtige thema in de 
bovenstemmen. De kleurrijke harmonieën en syncopische ritmes zijn enigszins bluesy en doen 
denken aan ragtime. 

 
Nikos Skalkottas 
 
Nikolaos (Nikos) Skalkottas (Chalkis, 1904 – Athene, 1949) was een Grieks componist. Samen 
met Dimitri Mitropoulos wordt hij beschouwd als de belangrijkste vertegenwoordiger van de vroege 
Nieuwe Muziek in Griekenland. 
Skalkottas kwam uit een familie van musici en was een zeer muzikaal kind. Op 10-jarige leeftijd 
studeerde hij aan het conservatorium te Athene, waar hij viool leerling van de Nederlander Tony 
Schultze werd. In 1920 haalde hij het viooldiploma met een gouden medaille. Met een studiebeurs 
ging hij 1921 in Berlijn verder studeren in de master class voor viool van Willy Hess. Verder 
studeerde hij in Berlijn compositie bij o.a. Arnold Schönberg die hij vereerde en Kurt Weill. 
Schönberg schreef dat Skalkottas als een van de weinige van zijn honderden leerlingen iemand is, 
die componist in de hele zin van het woord is geworden.  
In Berlijn verdiende Skalkottas geld door op te treden als violist, pianist of dirigent, vaak in 
koffiehuizen en stomme film-theaters, later als instrumentalist voor de platenmaatschappij Odeon. 
In mei 1933 ging Skalkottas depressief en overhaast naar Griekenland terug en liet zijn vriendin 
met twee kinderen en alle manuscripten van partituren achter. Rond 60 van zijn 170 composities 
zijn sindsdien spoorloos. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/New_York_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1898
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://nl.wikipedia.org/wiki/1937
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Componist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pianist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dirigent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstschilder
https://nl.wikipedia.org/wiki/20e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klassieke_muziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blues
https://nl.wikipedia.org/wiki/Negrospiritual
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amusementsmuziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Immigratie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Petersburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plugger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amusementsmuziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidsloon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Londen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wenen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Porgy_and_Bess
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fred_Astaire
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beverly_Hills
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_Sch%C3%B6nberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strijkkwartet
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In Athene werd hij violist in het Staatsorkest van Athene. Het leven in Griekenland was voor hem 
niet eenvoudig. Hij kreeg geen waardering en de vroeger zo sprankelende, levenslustige 
Skalkottas trok zich terug in isolement. In het bijzonder in de jaren 1938 en 1939 componeerde hij 
meer en meer en werkte dag en nacht: het ene meesterwerk na het andere ontstond, die hij echter 
niet publiceerde. In 1946 huwde hij met Maria Pangali, een Griekse pianiste, met wie hij twee 
zonen kreeg. Zijn werken kwamen pas na zijn dood in 1949 aan het licht. 
De werken die tussen 1935 en 1945 ontstonden, getuigen van toenemende structurele 
complexiteit en meesterschap in opbouw, culminerend in werken als het operavoorspel De 
terugkeer van Odysseus (1942), en de onvoltooide Tweede Orkestsuite. Skalkottas is een 
fantasievolle instrumentator en orkestrator. 
 
5 Danzas Griegas 

Skalkottas componeerde 36 Griekse dansen in drie sets van twaalf dansen tussen 1931 en 1936. 
Met hun vurige stijl, spontane kracht en originaliteit zijn het ook vandaag nog zijn populairste 
werken die voor het eerst uitgevoerd werden in de Royal Albert Hall in Londen in 1953. Ongeveer 
twee derde van deze dansen is gebaseerd op echte Griekse volksthema's, de anderen zijn eigen 
composities in volksstijl. 

 
Béla Bartók 
 
Béla Bartók (Groß-Sankt-Nikolaus, Oostenrijk-Hongarije, 1881 - New York, 1945) was een 
Hongaars componist, pianist en etnomusicoloog en wordt beschouwd als een van de belangrijkste 
vertegenwoordigers van het modernisme. 
Bartóks vader, die overleed toen Bartók nog kind was, was directeur van een landbouwschool en 
speelde cello in een amateurorkest. De moeder was onderwijzeres en gaf Bartók zijn eerste 
pianolessen. Zijn uitzonderlijke muzikale talent en absolute gehoor werden al vroeg opgemerkt. 
Vanaf 1893 kreeg hij muziek- en compositielessen in Bratislava. Vanaf 1899 studeerde Bartók 
piano en compositie in Boedapest. Van 1908 tot 1934 was hij professor piano aan de 
Muziekacademie in Boedapest.  
Bartók was twee keer getrouwd en had uit beide huwelijken telkens één zoon: Béla en Péter. Uit 
angst voor het fascisme emigreerde Bartók in 1940 naar de VS, waar hij aanvankelijk slechts 
enkele opdrachten kreeg en grotendeels onbekend was. In 1945 stierf hij na een lang ziekbed aan 
leukemie. 
Naast het componeren was Bartók in belangrijke mate betrokken bij het systematisch verzamelen 
van volksliederen. Hiervoor reisde hij door Hongarije, Roemenië, Slowakije, Transsylvanië en het 
Nabije Oosten en verzamelde meer dan 10.000 liederen, die hij opnam of direct op schrift stelde. 
Hij sprak en schreef verschillende vreemde talen, waaronder Duits, Engels, Frans en Russisch. 
Bartóks muziek werd tijdens het leven van de componist slechts in kleine kring gewaardeerd. Het 
publiek beschouwde zijn muziek als atonaal en dissonant. Vrijwel direct na de dood van Bartók 
ontstond echter, gestimuleerd door de promotie van Bartóks vioolwerken door Yehudi Menuhin, 
een grote belangstelling voor zijn werken. Bartók werd in korte tijd een wereldberoemd componist.  
 
Roemeense Dansen 
Tussen 1926 en 1945 werd door Bartók een volledige fusie van Europese kunstmuziek en 
volksmuziek van de Pannonische vlakte gerealiseerd. De composities werden melodischer, 
minder dissonant en minder ritmisch complex. Zijn volwassen stijl is moeilijk te definiëren en 
wordt, net als Stravinsky's muziek, getypeerd door een synthese van vele invloeden: Bach en nog 
oudere muziek, classicisme, volksmuziek, muziek als geluid (Debussy) en zelfs de romantiek. 
Onder de indruk van de niet zo conventionele melodische en ritmische patronen van de 
Roemeense volksdansmuziek raakte Bartók vaster besloten om dit materiaal grotere bekendheid 
te geven via zijn eigen arrangementen, waarvan de Roemeense Volksdansen de bekendste zijn. 
Het gaat daarbij om bondige en contrastrijke stukjes. Het werk werd in 1915 voor pianosolo 
geschreven, maar in datzelfde jaar door de componist voor klein orkest bewerkt. Willner maakte 
een bewerking voor strijkorkest.  
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Autobedrijf TOP 
Zwolseweg 156 

Deventer 
0570 614646 

Vraag naar ons Auto 
Onderhoud Abonnement, 
de manier om voordelig te 

blijven rijden 
 

 

 

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vrijheid van uw auto wilt u niet 
graag inleveren, ook al blijven de 
kosten almaar stijgen. U wilt dat 
uw auto veilig en betrouwbaar is, 
dus gaat u regelmatig naar uw 
garage voor onderhoud en APK.  
 
 
 
Met het Auto Onderhoud 
Abonnement krijgt u flinke 
kortingen op auto-onderhoud ! 
 

 
 
 
U verdeelt de kosten over het 
jaar, wat hoge rekeningen ineens 
scheelt. Als abonnementhouder 
krijgt u veel extra op reparaties 
en onderdelen. Hierop bespaart u 
gemiddeld 15% tot 20%. 
Auto Onderhoud Abonnement 
vanaf € 17.= per maand 
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Mikalojus Konstantinas Čiurlionis  
 
Čiurlionis (1875 – 1911) was een Litouws kunstschilder en componist. Hij schreef tijdens zijn korte 
leven ca. 300 muziekstukken en maakte ongeveer evenveel schilderijen. De Litouwers 
beschouwen hem als hun grootste componist. In Čiurlionis’ tijd was Litouwen een deel van het 
tsaristische Rusland.  
 
Čiurlionis was de oudste van negen kinderen. Zijn vader was organist in de plaatselijke kerk. 
Čiurlionis was een muzikaal wonderkind: op driejarige leeftijd kon hij muziek naspelen en toen hij 
zeven was, kon hij muziek lezen. Na de basisschool kreeg hij les aan de orkestschool van de 
Poolse prins Michał Ogiński in Plungė. Dankzij de steun van de prins kon hij vanaf 1894 piano en 
compositieleer studeren aan het conservatorium in Warschau. Na zijn diploma besloot Čiurlionis in 
1901-‘02 zijn muzikale opleiding te vervolmaken aan het conservatorium van Leipzig bij o.a Carl 
Reinecke. Later nam hij tekenlessen aan de Academie voor Beeldende Kunst te Warschau. In 
1907 vestigde hij zich in Vilnius 
In 1907 leerde hij zijn latere vrouw Sofija Kymantaitė kennen, een kunstcritica. Van haar leerde hij 
goed Litouws. In die jaren spraken veel hoogontwikkelde Litouwers Pools, zoals ook in zijn gezin 
het geval was. Op 1 januari 1909 trouwde hij met Sofija maar raakte een jaar later in een ernstige 
depressie waarvoor hij begin 1910 opgenomen werd in een sanatorium waar hij 1911 stierf aan 
een longontsteking, nog maar 35 jaar oud. Zijn dochter Danutė (1910-1995) heeft hij nooit gezien. 
Čiurlionis was een synestheet, iemand die kleuren hoort bij muziek. Veel van zijn schilderijen 
dragen de naam van een muziekstuk: sonate, fuga of prelude. Tijdens zijn leven zijn maar weinig 
van zijn muziekstukken gepubliceerd. Postuum kreeg hij in Litouwen de grootste erkenning, zowel 
zijn muziek als zijn schilderijen vonden grote weerklank. 
 
Preliudas  
Het werk van Čiurlionis heeft zijn wortels in de late Romantiek. Weelderige harmonieën en 
romantische klankbeelden kenmerken al zijn eerste werken. De volksmuziek van zijn land was ook 
belangrijk voor hem; hij verzamelde talrijke liederen en harmoniseerde deze. Als innovatieve geest  
begon hij verbazingwekkende compositorische experimenten uit te voeren, o.a. de ontwikkeling 
van compositietechnieken op basis van rijen. Hier liep hij vooruit op Schönbergs 
twaalftoonstechniek zonder nog te breken met de tonaliteit. Toch vertonen zijn werken een 
ongewoon vrije harmonie. Čiurlionis ontwikkelde ook zeer complexe ritmische structuren en 
gebruikte polyritmiek en polymetriek. 
De vijf kleine stukjes, miniaturen, komen uit de ’16 cycli van preludes voor piano’, die Čiurlionis 
voor strijkers bewerkt heeft. Zij wekken ieder voor zich een heel eigen sfeer op en zijn eigenlijk 
muzikale schilderijtjes zijn die zich uitstekend met de sfeer van zijn eigenlijke schilderijen laten 
vergelijken. 

 
Via onderstaande QR-code komt u op de Engelstalige website over Čiurlionis. Hier zijn onder 
andere de door hem gemaakte schilderijen in kleur te zien. 
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Carl August Nielsen 
 

Carl August Nielsen werd in 1865 geboren op Fyn in de buurt van Odense en stierf in 1931 in 
Kopenhagen. Hij was een Deens componist, tevens dirigent, kornettist en violist. Hij wordt, vooral 
vanwege zijn zes symfonieën en twee opera's, beschouwd als de belangrijkste componist van zijn 
land. 
Carl Nielsen was het zevende van twaalf kinderen van een arme huisschilder. Op achtjarige 
leeftijd kreeg hij vioolles van zijn vader en een plaatselijke leraar. Om een baan te krijgen in het 
militaire orkest leerde hij trompet spelen. Dit lukte op 14-jarige leeftijd.  
Vanaf 1883 studeerde hij aan het Koninklijk Conservatorium in Kopenhagen met als hoofdvak 
viool. Een van zijn leraren was Niels Wilhelm Gade. In 1888 had hij zijn eerste succes als 
componist met de Kleine Suite voor Strijkers. In 1889 kreeg hij een positie als violist bij het 
Koninklijk Theater. In 1890 kon hij met een studiebeurs zijn studie in Berlijn en Dresden 
voortzetten, waar hij zich intensief verdiepte in de muziek van Richard Wagner. 
In 1891 ontmoette Nielsen in Parijs de vrijgevochten beeldhouwster Anne Marie Brodersen, met 
wie hij in hetzelfde jaar trouwde. Het huwelijk maakte verschillende crises door. Samen hadden zij 
drie kinderen, naast twee onwettige kinderen van Nielsen.  
In 1905 gaf Nielsen zijn baan als violist op, maar hij werkte tot 1914 als dirigent bij het Koninklijk 
Theater en daarna bij de Copenhagen Music Society. In 1925, op zijn 60e verjaardag, werd Carl 
Nielsen gevierd als een volksheld. Op 3 oktober 1931 overleed Nielsen aan een hartstilstand. 
 
Kleine Suite voor strijkers  

In zijn stijl liet Nielsen zich meer beïnvloeden door de klassieke en voor-klassieke ideeën dan door 
het verregaande romantisme van Niels Gade. Hij zorgde daarbij op zeer persoonlijke manier voor 
een overgang naar de 20e-eeuwse muziek. Zijn verbrede tonaliteit gebruikt alle twaalf tonen van 
de chromatische toonladder, maar in het raamwerk van een tonaal systeem. Hij oriënteerde zich 
ook op structuren van het Gregoriaans en de pentatoniek.  
De Suite voor strijkers is sterk beïnvloed door de Scandinavische romantiek van Edvard Grieg en 
Johan Svendsen. Het eerste deel, Prelude, begint met een elegische thema in de cello's, dat 
wordt becommentarieerd door de eerste violen. Het middendeel Intermezzo is formeel een wals.  
Het laatste deel, Finale, begint met een langzame inleiding dat het elegische thema van het eerste 
deel overneemt. Dit wordt gevolgd door een uitbundig Allegro con brio, waarin het thema 
herhaaldelijk wordt opgenomen en verwerkt. 
 

www.vioolbouwdeventer.nl 

http://www.vioolbouwdeventer.nl/
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Het Penninckshuis 
 
Het is eind 16de eeuw als Herman Penninck, laken-koopman, zijn huis laat bouwen aan de Brink. 
Herman is katholiek en juist in die tijd (1593) verovert Prins Maurits Deventer definitief op de 
Spanjaarden. Daarmee wordt de stad voorgoed reformatorisch. Katholiek zijn mag eigenlijk niet; je 
wordt in ieder geval gemeden. Maar Penninck laat zich niet kisten. Hij is rijk geworden in de 
lakenhandel en laat dat ook blijken in de weelderige voorgevel van zijn nieuwe huis. Op de gevel 
plaatst hij de tekst: ‘Alst Godt Behaget beter Benyt als Beclaget’. Alle kerken worden 
gereformeerd. Daarom bouwt Penninck zijn tuin een houten schuilkerkje om toch de mis te 
kunnen opdragen. 
Dat houten kerkje is er al lang niet meer, net als het huis van Herman Penninck. Alleen die mooie 
voorgevel is in 1890 blijven staan. Het huis moest toen plaats maken voor een nieuw kerkje: een 
zaalkerkje in neorenaissancestijl naar een ontwerp van Tjeerd Kuipers. Het orgel is gebouwd door 
Maarschalkerweerd. Het interieur van deze kerk is ontworpen door de interieurarchitect Bokhorst. 
De motieven van de decoraties zijn in de Art Nouveau-stijl en zijn gesjabloneerd. Ook de 
kleurstelling past bij die kunststroming. Die decoraties zaten jarenlang verscholen achter de 
houten lambrisering. Restauratiedeskundige Hannie Keijzer kwam daar bij toeval achter en zij 
heeft samen met studenten een deel van deze decoratie weer in oude luister hersteld. 
Dat is de reden dat het DKO hier de afgelopen jaren geen concerten kon gegeven. Maar gelukkig 
kan dat nu weer wel, want de akoestiek is fraai. Om die reden heeft het Kruidvat destijds al die 
Cd-opnames juist in deze schuilkerk opgenomen! 
De kerk is nu ook nog in gebruik als kerk voor de Remonstrants/Doopsgezinde gemeente. 
 

 
 

Het Deventer Kamerorkest is dank verschuldigd aan: 
 

 De gemeente Deventer voor de jaarlijkse subsidie. 

 Armeva Vastgoed, zijn hoofdsponsor voor zijn jaarlijkse financiële bijdrage. 

 Hogeschool Saxion voor het ter beschikking stellen van de repetitieruimte. 

 Deventer Cultuur Club voor de bijdrage aan dit benefietconcert. 

 Zijn donateurs voor hun steun en vaste financiële bijdrage. 

 Zijn adverteerders voor het plaatsen van advertenties.  

Door het plaatsen van een advertentie in dit programmablad steunen de adverteerders het 
orkest. 

 
Al deze financiële steun is zeer welkom en nodig om de vereniging financieel overeind te houden. 
De kosten voor een klein orkest zijn namelijk gelijk aan die voor een groot symfonieorkest 

 
 

 
 

Het Deventer Kamer Orkest maakt dankbaar gebruik van de repetitieruimte die Hogeschool 
Saxion beschikbaar stelt. 

Wekelijks repeteert het orkest in het Saxion Ketelhuis! 
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Nederlandse amateur orkesten zamelen geld in voor het conservatorium in Charkiv voor 

herstel van de getroffen gebouwen en reparatie van de instrumenten. 

Alle amateurorkesten die lid zijn van de FASO, en dus ook het DKO, geven hun concerten in de 

periode tot 1 juli a.s. het karakter van een benefietconcert . De opbrengst van een collecte en een 

deel van de kaartverkoop bestemmen we voor herstel van het conservatorium van Charkiv. 

Onder het motto ‘musici helpen musici’ zullen de gelden uit het Oekraïne hulpfonds van de FASO 

gaan naar de I.P. Kotlyarevsky National University of Arts in Charkiv. Dit in 1917 opgerichte 

conservatorium heeft een opleiding Musical Arts en een in Theatrical Art, waar in vredestijd zo’n 

900 studenten worden opgeleid. 

Het conservatorium heeft hard hulp nodig voor herstel van de gebouwen en reparatie, onderhoud 

en vervanging van instrumenten die zwaar te lijden hebben gehad onder de aanhoudende 

Russische bombardementen en drone-aanvallen.Irina Sukhlenko, de eerste vice-rector van de 

University of Arts is de gesprekspartner van de FASO in Charkiv. Zij heeft laten weten dat een 

speciale commissie bezig is met het inventariseren van de noden om op enig moment het 

reguliere muziekonderwijs aan het conservatorium weer te kunnen laten beginnen. 

In Nederland heeft het FASO-bestuur contact gelegd met leden van het uit vluchtelingen 

samengestelde Ukranian Liberation Orchestra en met Volodymyr Yefimenko, een zangdocent uit 

Charkiv. Een groot deel van dit orkest heeft onderdak gevonden in Deventer, in de voormalige 

locatie van het Filmhuis in de Leeuwenkuil. Zij hebben bevestigd hoe welkom de hulp zal zijn om 

het gerenommeerde conservatorium er bovenop te helpen. Steun aan het conservatorium 

betekent steun aan de jonge nieuwe generatie Oekraïense musici. Herstel van de ruimten en de 

instrumenten betekent dat het symfonieorkest, het volksmuziekorkest, het kamerorkest, het 

jazzorkest en de verschillende koren van het conservatorium weer aan een muzikale toekomst 

kunnen gaan werken. 

Het bankrekeningnummer waarop alle bijdragen in het kader van deze actie kunnen worden 

gestort is:  NL 42 ABNA 0575 1659 60 op naam van de FASO, onder vermelding van: Steun 

conservatorium Charkiv. Ook via ons rekeningnummer komt de steun op de juiste plek. 

 

 

 


