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In deze editie...
• Bestuur 12 over het nieuwe jaar
• Bestuur 11 aan het woord
• Terugblik evenementen
• Komitas Vardapet en het Komitas Kwartet

Beste lezer,
Je leest nu de eerste Arax van het 12e bestuursjaar
van Gladzor!
In deze editie vind je naast een vooruitblik op het
komende jaar, ook een korte terugblik op het vorige
jaar!

Gladzor Poolborrel
23 November 2017
Vanaf 19:00 uur
Pool Café Amersfoort

Ook heb je misschien gezien dat de Arax er iets anders uit ziet. We werken dit jaar met een nieuw ontwerp.
In de korte eerste twee maanden van bestuur 12 kijken we ook al terug op twee leuke evenementen!
Verbreed ook je culturele algemene kennis en lees
over Komitas en het langstbestaande (Armeense!)
Kwartet ter wereld.

We wensen je veel leesplezier!

Agenda: Opkomende Events
• Poolborrel

• Kerstquiz

• Nieuwjaarsborrel

• Wintergala

Heb je suggesties voor de Arax? Heb je de leukste
foto’s liggen, of een interessant stuk geschreven? Of
wil je samenwerken met de redactie van Arax?

Stuur een FB-bericht via facebook.com/asvgladzor/
of een mailtje naar info@asvgladzor.nl

23 november

December

Begin januari

2 februari

instagram.com/asvgladzor/

facebook.com/asvgladzor/

Afgelopen
Evenementen

Welkomstborrel Bestuur 12

Welkom bij de start van het twaalfde bestuursjaar! We
hebben elkaar zoals gebruikelijk in Utrecht ontmoet. Dit
jaar bij de Winkel van Sinkel, waar we het nieuwe bestuur
hebben gepresenteerd.
Naast de kennismaking met het bestuur en het bijpraten tussen leden is ook de jaarplanning aangekondigd.
We kregen veel suggesties in onze ideeënbox (natuurlijk
geschreven met de Gladzor-pen!) en om de avond extra
mooi te maken was er ook pers van het AD Utrecht aanwezig.

Gladzor Welkomstborrel 2017

Dansworkshop

(Utrecht)

(Utrecht)

Het eerste evenement was zowel cultureel als actief, en vrij
intensief!
Bij de workshop onder begeleiding van de docentes van
Karot hebben de studenten van Gladzor een begin gemaakt aan drie Armeense dansen; Yarxushta, Shalaxo en
Lorke.

Het stukje over het ‘Armeense studentengezelschap’ is
hier te lezen.

Poezie •
• Բանաստեղծություն •
•

•

Պարի՜,
Դու դեռ երա՜զ ունես կատարելու,
Վրե՜ժ ունես պատմությունից դեռ հանելու.

Na de succesvolle workshop is er de rest van de avond gedanst en gefeest bij het Grieks Restaurant ‘Mykonos’, in
Utrecht.

Պարի՜,
Գազպան դեռ քո ձեռքի՜ն է կարոտում,
Սասնա հողը վար ու հերկի՜ է կարոտում.
Պարի՜,
Մինչև ողջ հայերին դու ամ բարե՛ս,

Ben je geïnteresseerd in danslessen en heb je de workshop gemist? Neem contact op met Gladzor en laat weten dat je ook wilt leren dansen!

Եվ այս պարը
Մասիս Լեռան Լանջի՜ն Պարես

Gladzor Dansworkshop 2017

Even voorstellen...
Bestuur 12
Dario Cramer-Poghosyan, Voorzitter
Dit jaar ga ik mijn tweede bestuursjaar in, dit keer als voorzitter. Ik ben zowel
enthousiast als vereerd om nog een jaar voor Gladzor bezig te zijn.
Met mijn gemixte achtergrond was ik vroeger niet veel met Armeense zaken
bezig, maar heb ik in de afgelopen twee jaar in noodvaart een inhaalslag gemaakt. Dit is mede dankzij Gladzor, waar ik veel vrienden heb leren kennen.
Vanaf dag 1 was Gladzor een plek waar ik mij helemaal op mijn gemak voelde,
en vooral welkom. Een van mijn prioriteiten is om dat het komende jaar dus
in stand te houden.
Bij deze verwelkom ik iedereen die ook maar enigzins geïnteresseerd is om een
keer langs te komen bij één van onze evenementen.
Ik denk dat je er vaak meer aan over houdt dan je van tevoren denkt.
Izabella Zakarian, Vicevoorzitter
Parev! Mijn naam is Izabella Zakarian en momenteel ben ik derdejaarsstudente Fiscaal Recht en Economie.
Sinds kort ben ik de vicevoorzitter van het twaalfde bestuur. Ik kijk ernaar uit
om samen gezellige, culturele en educatieve activiteiten te organiseren.
Mijn doel is om nog meer Armeense studenten bij elkaar te brengen en ik
wil ook graag op andere manieren mijn bijdrage leveren aan de Armeense gemeenschap. Graag zie ik jullie allemaal bij het gala en hopelijk kunnen we volgend jaar samen een mooie reis maken.

Adrine Bandari, Secretaris
Barev! Mijn naam is Adrine Bandari en dit jaar vervul ik de functie van secretaris in het 12e Gladzor bestuur.
Met veel enthousiasme hoop ik om er samen een top jaar van te maken met
veel leuke en leerzame activiteiten om onze Armeense cultuur en identiteit te
waarborgen.
Ik kijk het meest uit naar de betrokkenheid van iedereen bij alle activiteiten en
om de grote reis en de gala een onvergetelijk succes te maken!

Verginia Khalafyan, Penningmeester
Hi! I’m Verginia Khalafyan, a new board member of Gladzor. I am going to be in the
position of the treasurer.
Besides that, I will, as well as the other board members, try to contribute to the organization as much as possible.
We will organize a lot of fun, interesting and also educational activities, so we hope to
see you all there!

Tatewik Tsaturjan, Interne Coördinator
Barev sireli hayer!
Mijn naam is Tatewik Tsaturjan en in het twaalfde bestuur ben ik de Interne coördinator. Gladzor is dé Armeense studentenvereniging waar ik
ambitieuze, enthousiaste, respectvolle en inspirerende mensen heb leren
kennen en hoop nog vele te ontmoeten.
Samen met alle (toekomstige) leden zal het een spetterend jaar worden
met veel gelach, creativiteit en leerzame momenten!
Wahag Chogerian, Externe Coördinator
Barev, vrijwel iedereen van Gladzor kent mij ondertussen al, maar voor degene die mij niet kennen een korte introductie.
Ik ben Wahag Chogerian en ga dit jaar aan de slag als Externe Coördinator
en part-time PR-Manager samen met Howo.
Ik ben al 2 jaar lid van Gladzor en heb hier veel vrienden gemaakt en veel
leuke dingen meegemaakt. Wat mij zeker altijd zal bijblijven is de Gladzor
reis naar Athene in 2016.
Ik kijk er heel erg naar uit om dit jaar samen met mijn andere bestuursleden
alle oude en nieuwe leden van Gladzor een onvergetelijke jaar te bezorgen.
Hovannes Hakobyan, PR-Manager
A lot of coffee + beautiful code = the daily life of me, Howo.
Hi there, I’m a 22 year old webdeveloper working in a city nearby my hometown called Utrecht. Most of the time you’ll see me working on really cool
projects behind a desk, but I also love to socialize with friends and grab a
drink sometimes.
That’s where Gladzor steps in. I've really enjoyed the company of Gladzor for
several years now, and decided to contribute by being part of the board and
try to make Gladzor even more fun and exciting to come to. I would also
love to merge my knowledge into the Gladzor IT branche and help other IT
loving geeks to become a developer.
Kind regards and hopefully see you soon at the next Gladzor event;)

Terugblik...
			Bestuur 11

Naro Lazarian, voorzitter
Afgelopen jaar als voorzitter van Gladzor was er een
om niet te vergeten. Om
überhaupt een vereniging
te hebben die Armeense
jongeren met elkaar in verbinding brengt is al speciaal, maar om er ook actief
een deel van uit te kunnen
maken was een fantastische ervaring.
Je hebt lastige momenten waar veel geregeld moet worden, maar
daar tegenover staan alle leuke activiteiten die je samen kan organiseren en waar je telkens nieuwe mensen leert kennen en je ziet
hoe veel plezier anderen er aan beleven!
Ik ben er trots op dat ik deel uit kan maken van Gladzor en ik kijk
erg uit naar alle activiteiten die het nieuwe bestuur in petto heeft!

Sasun Sepoyan, vice-voorzitter
Terugkijkend op mijn bestuursjaar kan
ik zeggen dat het een fantastisch jaar met
mooie mensen was. De herinneringen kan
niemand mij meer ontnemen. Herinneringen als een geweldige week in Athene en een
geslaagd gala met meer dan 150 mensen.

Tade Stephanian, Penningmeester
Terugblikkend op het afgelopen bestuursjaar, kijk ik vol trots en
vreugde naar niet alleen hetgeen wat wij als bestuur hebben bereikt, maar ook wat ik persoonlijk heb bereikt.

Het was een jaar waarin ik
nieuwe vriendschappen heb
opgebouwd met mensen die
dezelfde culturele achtergrond delen als ik. Daarnaast
kijk ik ook terug naar alle
Het was een eer de vicevoorzitter van Glad- mooie ervaringen die ik rijzor te zijn voor een jaar. Ik wil mijn mede- ker ben geworden en waar ik
bestuursleden van bestuur 11 en de leden erg dankbaar voor ben.
bedanken voor het afgelopen jaar en wens
het nieuwe bestuur veel mooie herinnerin- Ik zou graag iedereen willen
bedanken die ervoor gezorgd heeft dat het afgelopen bestuursjaar
gen en succes toe!
zo geslaagd was. Als laatst wil ik natuurlijk het huidige bestuur
veel succes wensen het komende jaar.
Naast een jaar vol met mooie herinneringen
was het ook een erg leerzaam jaar. Je leert
met verschillende persoonlijkheden samenwerken, maar je leert ook jezelf beter kennen.

Masis Safaryan, PR-Commissaris
Het afgelopen bestuursjaar bij ASV Gladzor heb
ik als zeer positief ervaren. Ik heb samen met
mijn medebestuursleden veel leuke, gezellige en
leerzame activiteiten kunnen organiseren voor
de Armeense studenten in Nederland.

Mariam, Interne Coördinator / Secretaris
Ik begon het afgelopen jaar als interne coördinator en heb het afgesloten als secretaris.
Het bestuursjaar heeft, hoe cliché het ook klinkt, echt een bijdrage aan
mijn persoonlijke en sociale ontwikkeling geleverd.
Samen met mijn inmiddels ex-bestuursgenoten heb ik veel toffe evenementen mogen organiseren, waar ik natuurlijk heel veel leuke herinneringen aan heb overgehouden. Nu het volgende bestuur het stokje heeft
overgenomen, rest mij niks anders dan hen veel succes toe te wensen!

Dario Cramer-Poghosyan, Externe
Coördinator
Jaar 11 was voor mij vriendschap,
samenzijn en identiteitsvorming.
Meer hoef ik daar eigenlijk niet over
te zeggen.
Binnen ons bestuur heb ik heel veel
plezier gehad, en ik heb geen seconde spijt gehad dat ik mij op het laatste moment alsnog heb aangemeld.
Ik hoop dat ik alle positiviteit meeneem naar jaar 12.
Aan het nieuwe bestuur, en mezelf: Veel succes!
Aan het oude bestuur: Jullie hebben mijn jaar zo goed gemaakt!

Hoogtepunt voor mij van het afgelopen jaar
was het wintergala in januari. Ik ben erg trots
dat wij zo’n groot feest hebben kunnen organiseren voor de Armeense studenten. Het was
een geslaagde avond. Ik ben erg trots op deze
vereniging. Het is erg mooi om te zien dat een
nieuwe generatie Armeense jongeren elkaar opzoekt om samen tijd door te brengen. Hoe ver
we ook verwijderd zijn van ons eigen land, we
blijven verlangen naar de Armeense cultuur en
naar onze Armeense roots.
Gladzor is de perfecte vereniging om deze verlangens te kunnen realiseren. Het was een eer
om in het bestuur te zitten van zo’n prachtige
vereniging en ik zou anderen ook zeker willen
aanraden om dit ook te doen mocht de gelegenheid zich voordoen. Ik heb altijd gezegd: wie
één keer naar Gladzor komt, blijft ook komen.
Hier sta ik nog steeds volledig achter. Ik wil het
nieuwe bestuur 12 heel veel succes & vooral heel
veel plezier toewensen om er een geweldig jaar
vol met leuke en leerzame activiteiten van te
maken.
Menk hayenk yev hay bid menank.

Gladzor Kennispagina...
			Cultuur - Komitas

11 Weetjes over Komitas Vardapet
♪ Komitas Vardapet heet eigenlijk Soghomon Soghomonian ♪
♪ Op 24-jarige leeftijd werd hij dankzij zijn muzikale talent hernoemd naar Komitas,

Komitas Vardapet begin 20e eeuw

de 7e eeuwse musicus ♪
♪ Één jaar later werd hij benoemd tot Vardapet, een priester. Hij was zowel godsdienstig als muzikaal ♪
♪ Hij is geboren in West-Armenië, in 1869, maar werd meegenomen naar Echmiadzin, wegens zijn zangtalent ♪
♪ Hij heeft gestudeerd in Berlijn en in Tiflis ♪
♪ Zijn eerste werken waren voornamelijk Liturgie ♪
♪ Komitas had een liefde voor de Armeense volksmuziek en is deze vanaf 1899 gaan maken ♪
♪ In Constantinopel is zijn volksmuziek populair geworden ♪
♪ Tijdens de Genocide werd Komitas gedeporteerd. Vanwege zijn status is zijn leven gespaard ♪
♪ Het was een verschrikkelijke tijd voor hem en hij is nooit meer dezelfde persoon geworden ♪
♪ Komitas sterft uiteindelijk in 1939 in een psychiatrische inrichting in Parijs ♪

Over het Komitas Kwartet

Het komitas kwartet is op het moment het oudste, voortdurend optredende kwartet ter wereld.
Zoals de naam al aangeeft bestaat het uit 4 (Armeense) muzikanten welke een strijkinstrument bespelen (drieviolen en één cello).
Het is een wereldberoemd kwartet en treed regelmatig op. Het is vernoemd naar Komitas Vardapet, wat gezien
de status van zowel het kwartet als Komitas een logische en eervolle vernoeming is.
Zo zei Aram Khachaturian dat het Komitas kwartet het Juweel van de Armeense muziekcultuur is.

Bijzondere Armeniërs
Oktober - November

Levon Aronian
Լևոն Արոնյան

Het is inmiddels bij bijna alle Armeniërs bekend dat wij
de beste schakers van de wereld hebben.
Daarom dit keer in de rubriek “Bekende Armeniërs”:
Levon Aronian, internationaal schaakmeester en grootmeester.
Levon Aronian is geboren op 6 oktober 1982 in Jerevan
Armenië.
Onder leiding van grootmeester Melikset Khachian
werd Levon jeugdwereldkampion voor onder 12.

Levon Aronian

Omdat er voor Levon geen plaatst vrij kwam in het Armeense nationale team zijn ze verhuisd naar Duitsland
in 2001. In 2002 won Levon het wereldkampionschap
voor onder de 20.
Titels:
- Internationaal Meester (IM)
- Grootmeester (GM) hoogste bereikbare titel

Matheos van Tsar
Ծարի Մաթեոս

Matheos van Tsar, grondlegger van een Armeense boekdrukkerij in Amsterdam.
Geboren in Tsar, een archeologische plaatst in Republiek Artsakh.
Hij werkte in de Kathedraal van Echmiatsin en in 1655
kwam hij naar Europa met de missie om de bijbel in het
Armeens te drukken.
Na een poging in Italië kwam Matheos naar Nederland
en op 27 november 1658 sloot Matheos een overeenkomst met Christoffel van Dijck (Nederalndse drukker,
ettergieter, stempelsnijder en ontwerper van lettertypes).
Matheos overleed op 3 januari 1661, net voordat zijn
boek “Jezus zoon” (Hisus vordi) gepubliceerd werd.
Hij werd begraven in de Oude Kerk van Amsterdam.

Matheos van Tsar - afgebeeld in boek

Door Wahag Chogerian

