F{erdenkí*gsconcert
Musici, dansers
en koorzangers
geven samen

vorm aan Èen
zeer bijzondere
herdenking.
door Jennifer Faasen

- Hij heet Franlg maar hii
had net zo goed Torn, Dick of Harry kunnen heten. De soldaat is de
hooftlpersoon in het concert Behind the lines, waarmee maandagavond 4 mei in de Arnhemse Eusebiuskerk de zeventigste herdenking van WOII wordt geviercl.
Frank is omgekomen in een oorlog en vertelt zijn verhaal. Hij
staat symbool voor alle soldaten
die ergens, ver van huis, op een
oorlogskerkhof begraven liggen.
Met nog tien dagen te gaan, zetten Philharmonic Gelre, Gelders
0pera- en Operette Gezelschap
(GOOG) en Introdans nu de laatste puntjes op de i.
f{et is passen en meten met 65 orkestleden, 6o koorleclen, solisren,
dlrtscrs en cen kintlcrkoortje.
,,We wilden aanvankelijk voor eil
achter een fysieke lijn spelen, de
vuurlinie", schetst dirigenr Joop
Boerstoel. ,,Maar dat is in de Eusebius toch wat lastig. Vandaar dat
l,ve voor een kruisvorm heb,ben
gekozen. Een soort catr.valk. 0p
hei kruis speelt het spel zich aÍ"
i3oerstoel staat sinds zoo1 aan het
roer van Phillr.rrmonic Gelre, een
orkest dat jaarlijks zijn steentje
ARNHEM

bijdraagt aan de herdenking in

;\rnhem.

,,Meestal in sarnenwerking rnet
een koor ofpianosoiisten, maar

elk lustrumjaar wordr er iets bijzonders gedaan.'l'ien jaar geleden
werkten we voor het eerst samen
met COOC cn Introdans"'Ioen
ging het ol'er de evacuatie, viif
iaar geleden over de rerugki:er nl
evacuatie""
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wordt druk gerepeteerd voor het herdenkingsconcert van 4 mei. Aan het concert werken Philharmonie Gelre,
het Celders Opera- en Operette Gezelschap en lntrodans mee. foto Erik van't Hullenaar
Er

Dit keer staat et' een concertante
opera op het progr;rrrin1a, rtet mtlz-iek van C.rri Wittrock en cen libretto van Ànneke ten lrlapel.
Schrikken is onnodig, benadrukt
Boerstoel.,.Opera klinkt zi,vaar,
maar dit concert is heel roegankelijk en uitdagend. Er is voor ieder-
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rr is voor iedereen iets
te beluisteren" Van
nbstract tot irutsi(al
Joop Boerstoel, dirigent

een íets te beluisteren. Van abstract tot musicll. À,lelodieuze soIosrr,rkken voor Frarrk, slagrverk
vcÍ ooriogsgeweld en prachtige gezangen. De verschillende karakters vind je terug in de n'ruziek:
Frank, Flope, F;rith en Grace."
tlii haalt een zin uit de Ëngelstalige rekst aan:'Let lrynutes be played
andflowers lakl in meruaríes of us
all' . Yrri vertaald, ntaar zonder
rijrn en ritme:'Laat hynrnes klinken en bloeuren neerchvarrelen in

herinnering aan ons allen'. ,,llr

spreekt optimisrne uir; de kleur
rr,

ir is bt.lrrrgrijk. lle't tonceri t.in-

digt voorrritdenkend: We

sl"'qll re-

tnember you!"

ilet verhaal dat srtldaat Franl< in
Behind the.liires vertelt, is in n r:zen toepasbaar op rndere klcaties
met oorlogsgraven. LJe rlamen op
plaatselijke gravclt ziin inr"visseltraar vclor clie op graven elders in
Ne<ierland.
,,I-Iet is een reizend monurnent",
aldus Boerstoel. ,,Frank kan een
Er.rgelsn-ran zijn, een Cauaclees of
een Artrei ik.t.rn. lle t tonccrt is

lnet namen viin gÍ.tvelt heel persoonlijk te make;r. Behintl the lines
is een n crk in uitvoering."
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Flet herclenkingsconcert Behind
the lines van de Stichting Viering

tlationale Feest- en Cedenkdagen
Àynhern vindt plaats op maandagavond 4 mei in de Eusebiuskerk
*an het Kerkplein Í in Àrnhem.
l'{et begint orn 20.30 uur, aansluiicnd aan de stílle omgang en rJe
l<rrnslegging. De toegang is gratis.
*nrler leiding van dirigent Joop
Er:l*rstoel verzorgt Fhil!rarm*nie
{-1elre

de rnriziek en k*mt de vocal* ï:ijdrage van lret seiders Operai:n *p*rette Cez*lschap,
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Floofdpersoon is soldaat Frank, die

vertelt hoe hij als argeloze jongen
rnet veel idealisme begon ;an een
strijd, die ontaardde in een nachtmerrie,
.a De regie !s in handen van Àdriaan
Luteijn, artistiek rnanager van Introdans lnteractie. Hij is s*men
met Karin Lambrechtse verantrvaordelljk voor de chcreagrafredn,
wcrden uitgev*erd door
'lie
ri*nsers van d* *plei*ling Oans van
rnbo !ïijn lJssel.
philharmo*iegelre.nlfconcrrten
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