
ZONDAG 18 FEBRUARI 2018 
15:00 - 17:00u

THEATER DE KUNSTGREEP | OOSTZAAN 

Noteer alvast zondag 15 april!
Groot Excelsior speelt het sprookjesachtige 

Scheherazade van Rimsky-Korssakow in de theaterzaal 
van de Openbare Bibliotheek Amsterdam, met 

vertelling van het sprookje ‘Duizend-en-één-nacht’. 
Voor kaarten en informatie, bezoek onze site! 

  KROKUSCONCERT

 TOEGANGSBEWIJS

ZONDAG 15 APRIL 2018
15.00-16.30u 

OBA THEATER | AMSTERDAM

DIRIGENT
 & INLEIDING

| Ronald Slager

COMPONIST
 | Nikolaj Rimski-Korsakov

SHEHERAZADE

dirigent Ronald Slager
fotograaf Jelle Zijlstra

componist
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www.jongexcelsior.nl



Orkest & dirigent
Het Amsterdamse harmonieorkest Groot Excelsior is in 
1981 opgericht door oud-leden van jeugdorkest Jong 
Excelsior, dat nog steeds bestaat. 
Beide orkesten spelen elk jaar op de binnenplaats van 
het Amsterdam Museum en bij de Dodenherdenking 
op 4 mei. Daarnaast worden eigen themaconcerten 
gegeven op bijzondere locaties.

Het is mogelijk de vereniging financieel te steunen door 
donateur te worden. 
Kijk voor meer informatie op www.jongexcelsior.nl

Ronald Slager (1974) studeerde hoorn aan het Utrechts 
Conservatorium waar hij ook orkestdirectie studeerde 
bij Jurjen Hempel en Kenneth Montgomery. Daarna 
volgde hij de opleiding harmonie- en fanfaredirectie 
bij Jos van der Sijde en Carlo Balemans aan het 
Rotterdams Conservatorium. 
Hij dirigeerde ensembles in de meest uiteenlopende 
bezettingen. Sinds 2009 staat hij op de bok bij Groot 
Excelsior. Onder zijn leiding groeide dit orkest naar het 
hoogste amateurniveau van Nederland.
Daarnaast is Ronald dirigent van de Chr. 
Muziekvereniging Crescendo in Ermelo en het Fries 
Kamer Orkest. 
In januari 2018 won Ronald de tweede prijs tijdens een 
internationale masterclass en dirigentenwedstrijd in 
Londen.

INLEIDING
 

Uitleg over muzikale thema’s
door dirigent Ronald Slager,

met muziekfragmenten

PAUZE

Nikolaj Rimski-Korsakov

|.  De Zee en Sinbads Schip

||.  Het verhaal van Prins Kalender

|||.   De jonge prins en de prinses

|V.   Feest in Bagdad

Sheherazade
De plek van dit concert is niet toevallig gekozen: 
bij een bibliotheek horen verhalen, en Sheherazade 
was een verhalenvertelster. We kennen allemaal de 
sprookjes van duizend-en-één-nacht. Elke nacht 
vertelt Sheherazade haar echtgenoot, de koning, een 
nieuwsgierig makend verhaal. Zo weet ze te ontsnappen 
aan zijn gewoonte om al zijn echtgenotes na de eerste 
nacht te onthoofden. Hij wil weten hoe het verhaal 
verder gaat…

Rimski-Korsakov, de componist van de suite 
Sheherazade, gaf de verschillende delen geen naam. 
Toch kun je in het hele stuk thema’s herkennen die 
verhalen vertellen.

Componist & arrangeurs
De Russische componist Nikolaj Rimski-Korsakov
(1844-1908) schreef vijftien opera’s, verschillende 
koorwerken, kamermuziek, pianomuziek en 
orkestwerken. In 1888 componeerde hij zijn vierdelige 
suite Sheherazade voor symfonieorkest. Voor de 
omzetting van strijkers naar blazers koos Ronald Slager 
uiteindelijk voor drie verschillende arrangeurs. 
De delen twee en drie zijn van de hand van arrangeur 
Juan Mas Quiles.
Voor het laatste deel speelt het orkest een arrangement 
van Mark Hindsley. 
Ronald Slager arrangeerde zelf deel één, speciaal voor 
Groot Excelsior. 
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