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CONCERTAANKONDIGING 

Stille wateren… 
 

Op zondagmiddag 30 oktober geven Vocaal Ensemble PANiek  en bajanspeler 
Oleg Lysenko een concert in de Antonius Abtkerk, Dennenstraat 125, Nijmegen. 
Op het programma staan werken van o.m. Barber, Diepenbrock, Elgar, Poulenc, 
Saint-Saëns, Stravinsky, Vaughan Williams en Whitacre. 
Aanvang 15:00 uur; toegangsprijs € 10,00. 
 
Het programma is samengesteld rond de thema´s water en stilte, onderwerpen die 
veel componisten inspireerden tot het schrijven van prachtige koorwerken. Dompel 
onder in de etherische klanken van Saint-Saëns´ Calme des nuits, de subtiele en 
extatische harmonieën in Eric Whitacre´s Water Night en de weemoedige stemming 
in Samuel Barber´s To be sung on the water. Vlug als water klinken daarnaast Margoton 
van t´a l´iau van Francis Poulenc en Full fathom five van Charles Wood. 
Voor de instrumentale intermezzi zorgt Oleg Lysenko, afkomstig uit Oekraïne en 
nu woonachtig in Nijmegen.  Hij speelt werken van Vladislav Solotarjov en Igor 
Stravinsky op de bajan, een accordeon met knoppen. Zijn muzikaliteit en virtuoze 
spel worden alom geroemd.  
 
In 1975, tijdens het Interuniversitair PAN-concours in Nijmegen, liet Vocaal 
Ensemble PANiek voor het eerst van zich horen. Nog altijd is het ensemble een 
welkome gast op de podia in de regio en daarbuiten. Concertreizen voerden 
PANiek naar België, Zwitserland, Tsjechië, Italië (Toscane en Venetië), Portugal 
(Lissabon) en naar Pskov, de Russische zusterstad van Nijmegen. 
Het ensemble bestaat momenteel uit twaalf zangers en treedt zonder dirigent op,  
maar krijgt in de voorbereiding naar een concert deskundige begeleiding. Sinds 
begin 2010 is dirigent/coach/zanger Bas Ramselaar betrokken bij de vocale en 
muzikale begeleiding van de concertprogramma´s. 
 
Oleg Lysenko (1974, Poltava) studeerde aan de Tsjaikovsky Muziekacademie in 
Kiev. In 2000 kwam zijn cd Awakening uit en vervolgde hij zijn studie aan de 
Messiaen Academie in Enschede en aan het Rotterdams Conservatorium, waar hij 
zich specialiseerde in de Argentijnse tango. 
Meer info: 
www.vocaalensemblepaniek.nl 
www.oleglysenko.com  
 


