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Zwier genomineerd voor
internationale prijs
Vol trots willen we je bij deze laten weten dat onze muziekvoorstelling Zwier 
genomineerd is voor een grote internationale muziekprijs: 'The Young Audiences 
Music Awards' (YAMA). Zwier van het muziekensemble Wervelwind Ensemble is 
genomineerd in de categorie ‘Small Ensemble for Young Audiences’ Op 25 oktober 
2016  worden alle prijzen, inclusief de awards ‘public choice’ en ‘production of the 
year’, uitgereikt tijdens de YAMAwards in Larvik (Noorwegen).

Lees het nieuwsbericht op de website van YAMA. De nominatiepagina van Zwier  .

Over Zwier
Zwier is een tekstloze voorstelling waarin de kracht van de muziek en de vertelkunst van de 
beweging centraal staan. Zwier is een co-productie met het Festival 2 Turven Hoog, een 
kunstfestival voor de allerkleinsten (1 – 4 jaar) dat jaarlijks in Almere plaatsvindt. 
(aanstaande editie: 29 september t/m 3 oktober, www.2turvenhoog.nl/)

In Zwier stap je met vijf muzikanten in een muzikale zweefmolen: de wervelende klanken 
tillen je op en draaien je rond. In de geborgenheid van een kring trekt een elegante wals aan 
je voorbij, golven sierlijke melodieën heen en weer en veranderen de muzikanten in een 
zoemende bromtol of een schurende draaideur… Zwier is een luchtig spel van gulle klanken
en bewegingen. Een muzikale ode aan zwieren!

Sinds de première op het Festival 2 Turven Hoog 2015 is Zwier 40 keer te zien geweest in 
theaters en concertzalen en op festivals in Nederland. Ook buiten de landsgrenzen heeft het
Wervelwind Ensemble Woei! gespeeld, zoals op het Babelut Festival in België en op het 
Internationaal Theater Festival voor Kinderen, in de culturele hoofdstad van Europa 2016 
Wroclaw (Polen). 

http://yamawards.org/
http://www.2turvenhoog.nl/
http://yamawards.org/videos/twirl


Over Muziekvoorstelling.nl
Muziekvoorstelling.nl is de paraplu van waaronder drie muziekgezelschappen gezamenlijk 
hun voorstellingen onder de aandacht brengen van podia, pers en publiek. Wat hen bindt is
een gezamenlijk doel en uitgangspunt: het maken van bijzondere muziekvoorstellingen voor
jonge mensen.

Credits
Zwier is een co-productie van het Wervelwind Ensemble en Festival 2 Turven Hoog. 
In regie van Ide van Heiningen en Virág Dezsö (MAPA en Woei!) en met muziek van Toek 
Numan (Calefax, De Zingende Harp, Holland Opera, het Noord Nederlands Orkest e.a.).

Over de YAMA Awards (in het Engels)
The Young Audiences Music Awards (YAMA) honors creativity and innovation in the feld of 
musical productions for young audiences, from all corners of the world, created by 
professional ensembles of all forms, from solo artist to orchestra. 
The YAMAs aim to identify and support cutting-edge productions that inspire and engage 
young people giving them magic moments to keep for a lifetime. Music has a profound 
impact on young people and promotes intercultural dialogue and understanding.

Noot voor pers en media
Neem voor meer informatie en/of beeld contact op met Anneke Wensink via 06-25058435 | 
info@muziekvoorstelling.nl
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