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Het koor
In 1591 werd door Tsaar Feodor Ivanovitz het regiment der Oeral
Kozakken opgericht. Dit regiment ruiters vormde niet alleen een
gevechtseenheid, maar diende ook als garde-eskadron van de Tsaar. De
Oeral Kozakken, geliefd vanwege hun welluidende zang, waren dikwijls
aanwezig bij festiviteiten van de Tsaar en zijn grootvorsten, waar ze
triomfen vierden door uitvoeringen van Byzantijnse gezangen en Russische
Kozakkenliederen. Het regiment was operationeel tot 1917, het jaar van de
omwenteling naar een socialistisch regime. Na de daarop volgende
burgeroorlog weken vele kozakken uit naar West-Europa.
In 1924 richtte de oud-kozak Andrej
Scholuch (zie foto) in Parijs het Oeral
Kozakkenkoor op. Dit koor boekte, met
name in Duitsland, grote successen. Toen
evenwel het koor met uitsterven werd
bedreigd werd er nieuw leven ingeblazen
door Nikolai Romanovitz Bessalov, die het
koor in 1974 voortzette in Nederland en alle
rechten van het oorspronkelijke regiment
officieel overgedragen kreeg van Scholuch.
Daardoor is het Oeral Kozakkenkoor
gerechtigd tot het voeren van het
regimentswapen. Na het overlijden van
Bessalov in 1978 en Scholuch in 1979 heeft
het koor, steeds onder deskundige leiding en
gesteund door bekwame adviseurs, de
kwaliteit hoog gehouden.
Sinds december 1993 is Gregor Bak, die reeds tien jaar als repetitor en
later als tweede dirigent aan het koor verbonden was, dirigent van het koor.
Het koor krijgt in binnen- en buitenland een steeds grotere bekendheid en
heeft verschillende radio- en televisie-optredens verzorgd.
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Gregor Bak, dirigent
Gregor Bak heeft, na het gymnasium en een klassieke pianostudie,
muziekwetenschap gestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij is
een aantal jaren werkzaam geweest als docent muziek op verschillende
middelbare scholen en dirigeerde diverse koren. Sinds december 1984 is
hij verbonden aan het Oeral Kozakkenkoor, eerst als repetitor, arrangeur
en tweede dirigent en sinds 1993 als dirigent.
Vanaf 1992 presenteerde hij het klassieke muziekprogramma CMajeur voor de NCRV-televisie; hieruit vloeiden verschillende andere
televisiewerkzaamheden voort. Zo presenteerde hij de programma’s
Schoolstrijd, Thank you for the music, Bovengemid deld en 176
afleveringen van Zo Vader Zo Zoon.
Daarnaast was hij jurylid in het programma
Una Voce Particolare en samen met Jochem
van Gelder presenteerde hij De Zingende
Zaak.
Met saxofonist Arno Bornkamp en pianist Ivo
Janssen trok hij door het land met de
familievoorstellingen Carnaval des
animaux en De Schilderijententoonstelling en
met pianist Cor Bakker en combo werkt hij
samen in het programma Bakker, Bak &
Friends. Als pianist begeleidt hij zangers en
zangeressen, waaronder de sopraan Francis
van Broekhuizen in het theaterprogramma
Dolle Diva.
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De combinatie musicoloog / presentator zorgt ervoor dat hij veelvuldig
wordt gevraagd om ‘muzikale presentaties’, inleidingen en toelichtingen te
verzorgen bij evenementen en concerten. Hij presenteert de serie
Concertgebouw Classics in Amsterdam en hij verzorgt een muziekcursus in
De Doelen in Rotterdam.
Daarnaast is hij een veelgevraagd (muzikaal) dagvoorzitter op congressen
en symposia en muzikaal leider van Sing-In’s en Sing-A-Long’s in het hele
land.
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Muziekdragers
“Liturgische Gezangen uit het Oude Rusland”
Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Marcel Verhoeff
1988
CD 440503 MC 330503 LP 220503

“Populaire Melodieën uit Rusland”
Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Marcel Verhoeff
met het Russian Festival Ensemble
1990
CD 314048H1 MC 214048E LP 114048FA

“Oeral Kozakkenkoor”
Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak
met het Oekraïense ensemble 'Uzory'
1996

“Liturgische en folkloristische gezangen uit Rusland”
Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak
met het Oekraïense ensemble 'Uzory'
2004

“Disk5: Gezangen uit de (Kerst)liturgie en Russische folklore”
Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak
met het Oekraïense ensemble 'Uzory'
2009

CD’s zijn te bestellen via de website van het koor: www.oeralkozakkenkoor.nl.

Oeral Kozakkenkoor
Foto’s

Oeral Kozakkenkoor
Contact
Adressen
Postadres:

Secretariaat Oeral kozakkenkoor
A. Petersweg 39
2552 KZ Den Haag

Repetitie-adres:

Oude Kerk
Herenstraat 62B
2282 BT Rijswijk

Internet:

www.oeralkozakkenkoor.nl

E-mail:

mail@oeralkozakkenkoor.nl

Contactpersonen – Bestuur
Voorzitter:

Aschwin Keijmis
+31 6 53 96 00 80
aschwinkeijmis@oeralkozakkenkoor.nl

Secretaris:

Emile Wagenaar
+31 6 24 20 51 13
emilewagenaar@oeralkozakkenkoor.nl

Penningmeester:

Ruud van der Zalm
+31 6 39 04 17 03
ruudvanderzalm@oeralkozakkenkoor.nl

Public Relations:

Harry de Boer
+31 6 31 00 00 40
harrydeboer@oeralkozakkenkoor.nl

Algemeen bestuurslid:

Martin van den Bos
+31 6 45 55 08 95
martinvandenbos@oeralkozakkenkoor.nl

