
Muziekvoorstelling.nl is de paraplu 
van waaronder drie muziekgezel-
schappen gezamenlijk hun voorstel- 
lingen onder de aandacht brengen 
van podia, pers en publiek. Wat 
hen bindt is een gezamenlijk doel 
en uitgangspunt: het maken van 
bijzondere mu-ziekvoorstellingen 
voor jonge mensen.

Het Wervelwind Ensemble, Alle 
Hoeken van de Kamermuziek en 
Koperkwintet KWIVR brengen 
al meer dan tien jaar nieuw ge-
schreven, live gespeelde muziek 
naar zoveel mogelijk kinderen. 
Deze kleurrijke gezelschappen 
hebben een vaste plek verwor-
ven in de jeugdprogrammering 
van de grote concertpodia, 
theaters en festivals. Dankzij 
de flexibiliteit van de musici en 
de voorstellingen kan vaak op 

locaties gespeeld worden waar 
geen theatervoorzieningen voor 
handen zijn zoals een gymzaal, 
een kerk of in de openlucht. 
Dankzij schoolvoorstellingen in 
alle hoeken van het land worden 
ook grote groepen kinderen 
bereikt die zelden of nooit een 
voorstelling gezien of beleefd 
hebben.

Muziekvoorstelling.nl:
· nieuwe muziek voor jonge 
mensen

· inspirerende verhalen 
· direct contact met het publiek
· van buurtcentrum tot 
concertzaal

· schoolvoorstellingen en  
educatieve projecten

· meer dan 100 voorstellingen  
per jaar

De voorstellingen van 
Muziekvoorstelling.nl zijn 
regelmatig te vinden op uit-
zonderlijke plekken en  tijdens 
bijzondere festivals. Daarnaast 
participeren de drie gezel-
schappen in vernieuwende 
(educatieve) muziekprojecten. 
Volg ons en blijf op de hoogte 
van onze ‘verse muziek voor 
een jong publiek!’

 www.facebook.com/
Muziekvoorstelling

 Twitter: 
@jeugdmuziek

Meld je aan op onze  
nieuwsbrief via  
www.muziekvoorstelling.nl  
of stuur een e-mail naar  
info@muziekvoorstelling.nl

Informatie en verkoop:  

Anneke Wensink
Balistraat 74
3531PZ Utrecht

t. 0031-(0)6 25058435

info@muziekvoorstelling.nl
www.muziekvoorstelling.nl

Muziekvoorstelling.nl Blijf op de hoogte!
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Verse muziek voor  
een jong publiek
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In deze brochure presenteert 
Muziekvoorstelling.nl u vol 
trots vier bijzondere voorstel-
lingen die voor het seizoen 
2018-2019 te boeken zijn. Alle 
Hoeken van de Kamermuziek 
brengt Kras, een poëtische ont-
moeting tussen twee musici 
en een tekenaar (2+) en Het 
Boompje (3+), een ontroerende 
en intieme winter-opera naar 
het boek van Loek Koopmans. 
Het Boompje is tevens als school-
voorstelling te boeken voor 
kleuterklassen (groep 1 en 2).

Voor de allerkleinsten (1+) 
speelt het Wervelwind Ensemble 
de muziekvoorstelling Zwier. 
In Zwier worden de kleintjes 
meegenomen in een luchtig 
spel van klanken en bewegin-
gen: een muzikale ode aan 
zwieren!

En ten slotte brengen 
Koperkwintet KWIVR en 
verteller Rudi van Hest een 

kleurrijke vertelling van Tonke 
Dragt tot leven in een muzika-
le voorstelling voor iedereen 
vanaf 5 jaar: Wat niemand weet. 
In schoolverband wordt deze 
voorstelling gespeeld voor de 
groepen 3 en 4.

Na een succesvolle eerste 
editie vond op 30 oktober 
voor de tweede maal de Dag 
van de Muziekvoorstelling 
plaats. Deze presentatiedag 
wordt georganiseerd door 
Muziekvoorstelling.nl in sa-
menwerking met een aantal 
bevriende gezelschappen en 
het Wilde Westen in Utrecht. 
Tijdens deze dag worden 
overwegend nieuwe muziek-
voorstellingen in hun geheel 
gepresenteerd in het bijzijn 
van de beoogde doelgroep. 
Wanneer u er in 2018 ook bij 
wilt zijn raden we u aan onze 
e-mail nieuwsbrieven goed in 
de gaten te houden want deze 
editie was geheel uitverkocht!

Wij hopen u (weer) te begroe-
ten in seizoen 2018/2019!

Namens het Wervelwind 
Ensemble, Koperkwintet 
KWIVR en Alle Hoeken van de 
Kamermuziek,

een hartelijke groet!

Anneke Wensink
Muziekvoorstelling.nl

Intieme muziekvoorstel-
lingen voor de allerjongste 
concert- en theaterbezoekers

De gezelschappen binnen 
Muziekvoorstelling.nl maken 
muziekvoorstellingen voor de 
allerjongste concert- en theater-
bezoekers: voor kinderen van 0 
tot en met 6 jaar. Vanuit de stel-
lige overtuiging dat je (letterlijk!) 
niet vroeg genoeg kunt begin-
nen met het beleven van muziek 
en kunst.

Muziek speelt een zeer belang-
rijke rol in het leven van jonge 
kinderen. De ontwikkeling van 
vaardigheden op het motorische, 
sociale, cognitieve en zintuiglijke 
vlak wordt door muziek op een 
positieve manier gestimuleerd. 
Bovendien leert muziek op een 
natuurlijke manier aan kinderen 
hoe zij met hun omgeving kun-
nen communiceren.

Het is van groot belang om 
(groot)ouders mee te nemen 
in deze ontdekkingstocht. Het 
bijwonen van een muziek-
voorstelling kan ook voor hen 
een positieve (hernieuwde) 
ervaring opleveren in hoe fi jn 
het is om live muziek te horen. 
Daarbij is hun rol zowel actief, 
een stimulerende factor rich-
ting het kind, als ‘passief’ in de 
vorm van voorbeeldfunctie als 
genietende luisteraar. Het zet 
het kind en de ouder aan om 
samen iets nieuws te ontdek-
ken, te delen en daardoor de 
sociale en emotionele band te 
versterken.

Maar muziek is bovenal ge-
woon plezier. Het samen 
zingen van een lied of het luis-
teren naar een mooie melodie 
roept positieve gevoelens op. 
Dat kun je niet vroeg genoeg 
ervaren.

De gezelschappen binnen Muziek-
voorstelling.nl willen kinderen en 
ouders stimuleren samen deze ont-
dekkingstocht te ondernemen door 
muziekvoorstellingen te maken die 
hen beiden esthetisch, inhoudelijk 
en emotioneel aanspreken.

Voor de musici is het spelen 
voor de allerkleinsten iedere 
voorstelling opnieuw een avon-
tuur. Elk publiek heeft een 
eigen dynamiek en vraagt om 
een grote mate van concentra-
tie en inlevingsvermogen. De 
voorstellingen zijn kleinschalig 
en intiem en daardoor kan 
er op een natuurlijke manier 
contact worden gemaakt met 
iedereen. Een veelgehoorde op-
merking van (groot-)ouders is 
dat hun kinderen nog nooit zó 
lang geboeid naar iets hebben 
zitten kijken/luisteren. En dat 
beschouwen wij als een groot 
compliment!

Wervelwind Ensemble

Zwier is een tekstloze voor-
stelling waarin de kracht van 
de muziek en de vertelkunst 
van de beweging centraal 
staan. Zwier kwam tot stand 
in nauwe samenwerking met 
het Festival 2 Turven Hoog, een 
kunstfestival voor de allerklein-
sten (1 – 4 jaar) dat jaarlijks in 
Almere plaatsvindt.

In Zwier stap je met vijf muzikan-
ten 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 verande-
ren de muzikanten in een zoemende 
bromtol... Zwier is een luchtig spel 
van gulle klanken en bewegingen. 
Een muzikale ode aan zwieren!

in regie van ide van heiningen en virág 
deszö (mapa en woei!) en met muziek 
van toek numan (calefax, de zingende 
harp, nationale opera, het noord 
nederlands orkest).

het wervelwind ensemble 
bestaat uit:
marieke franssen – fluit/piccolo 
douwe van der meulen – hobo
stefanie liedtke – fagot/blokfluit
anneke wensink – hoorn
rudi van hest – klarinet

Alle Hoeken 
van de Kamermuziek

Het kleine boompje is niet geluk-
kig, want het heeft geen zachte 
groene blaadjes, maar harde, ste-
kelige naaldjes. En hij wil graag 
net zo mooi zijn als de andere 
bomen.Uiteindelijk gaat zijn wens 
in vervulling, maar anders dan hij 
had gedacht…

Het Boompje is een ontroerende 
en intieme kameropera voor 
kinderen van 3 tot en met 6 
jaar en hun (groot-)ouders.

Het Boompje is gebaseerd op 
het gedicht Vom Baümlein, das 

andere Blätter hat gewollt, van 
Friedrich Rückert en het daar-
op geïnspireerde boek ‘Het 
Boompje’ van Loek Koopmans 
(uitgeverij Christofoor, 2008). 
Gedichten van Rückert werden 
op muziek gezet door onder 
andere Franz Schubert, Robert 
en Clara Schumann, Richard 
Strauss en Gustav Mahler 
(Kindertotenlieder en de 
Rückert Lieder). De Utrechtse 
dichter en (jeugd)librettist 
Ruben van Gogh maakte in op-
dracht van Alle Hoeken van de 
Kamermuziek van dit tijdloze 
verhaal een hedendaagse, poë-
tische en soms grappige versie, 
voor de jonge operabezoekers.

Sterre Konijn, onder andere de 
Sneeuwvlok in Herman van 
Veens’ orkestversie van Alfred 
J. Kwak en de Sneeuwvlok, neemt 
de rol van het Boompje voor 
haar rekening.

Ik kan ruisen, ik kan zwiepen, 
ik kan zwaaien

En ik fl uister als 
de wind ineens gaat waaien.... 

Het Boompje kan tevens ge-
boekt worden als schoolvoor-
stelling voor de groepen 1 & 2. 
Bij deze voorstelling wordt een 
lesbrief ontwikkeld.

Speelperiode: 
december 2018 
tot en met februari 2019

in regie van sybrand van der werf 
(opera zuid, nationaltheater 
mannheim) en met muziek van 
bastiaan woltjer (woei!, de 
veenfabriek, toneelgroep oostpool) 
en kostuums van udo thijssen 
(feikes huis, hoge fronten, 
kinderboekenbal).

alle hoeken van de kamermuziek 
bestaat in deze productie uit:
sterre konijn – sopraan
daan verlaan – harp en tenor
anneke wensink – hoorn en zang
bastiaan woltjer – trombone, 
tuba en zang

Koperkwintet KWIVR

‘Dat het zou gaan regenen en regenen 
en dat er een Grote Vloed zou komen, 
was voor de mensen een geheim. 
Behalve voor Noach. En Noach 
bouwde een boot.’

Tonke Dragt schreef voor de 
Kinderboekenweek 2007 het 
prentenboekje Wat niemand weet, 
geïnspireerd op het fascinerende 
verhaal van Noach en de Ark. Ze 
voorzag het verhaal van verras-
sende nieuwe wendingen. Door de 
nadruk te leggen op het universele 
karakter van het verhaal kunnen 
kinderen en volwassen met wil-
lekeurig welke levensovertuiging 
zich er mee kunnen identifi ceren.

Koperkwintet KWIVR en vertel-
ler Rudi van Hest brengen deze 
kleurrijke vertelling tot leven in 
een muzikale voorstelling voor 
iedereen vanaf 5 jaar. De koperbla-
zers van KWIVR halen daarvoor 
alles uit de kast: schelpen om op te 
blazen, timmergereedschap... En 
natuurlijk hun eigen mooie, glim-
mende koperblaasinstrumenten!

‘’
Wauw! Zoiets verwacht 
je misschien in de 

Stadsschouwburg maar toch 
niet hier in ons gymlokaal?!‘

docent basisschool 
De Klim, Utrecht) 

Wat niemand weet kan tevens ge-
boekt worden als schoolvoorstel-
ling voor de groepen 3 & 4. Bij deze 
voorstelling is een lesbrief met CD 
ontwikkeld.

Reprise
Wat niemand weet was tussen 
december 2008 en eind mei 2010 
maar liefst 164 keer te zien in 
onder meer: Concertgebouw De 
Doelen, Muziekcentrum Vre-
denburg, het Grachtenfestival, 
Concertgebouw De Vereeniging, 

Odeon de Spiegel, Muziekgebouw 
aan ‘t IJ en De Oosterpoort. Daar-
naast is de voorstelling veelvuldig 
als schoolvoorstelling (voor de 
groepen 3 en 4) uitgevoerd. Op 
verzoek van Concertgebouw De 
Doelen en TivoliVredenburg is de 
voorstelling in 2015 nieuw leven 
in geblazen. 

in regie van joeri vos (de veenfabriek, 
toneelgroep oostpool) en met muziek 
van bastiaan woltjer (woei!, de 
veenfabriek, toneelgroep oostpool) en 
kostuums van udo thijssen (feikes huis, 
hoge fronten, kinderboekenbal). 

koperkwintet kwivr bestaat uit:
mark geelen - trompet / sjoerd pauw - 
trompet / anneke wensink - hoorn / 
bastiaan woltjer - trombone / joost 
van genugten - tuba / rudi van hest - 
verteller en klarinet 

Welkom! Vanaf 1 jaarZwier 3+

Het Boompje 3+

Wat niemand weet 5+ (reprise)
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Genomineerd voor 
‘The Young Audiences 
Music Awards 2016’ 
(YAMA) in de categorie 
‘Small Ensemble for 
Young Audiences’

Alle Hoeken van de 
Kamermuziek

In Kras ontmoeten drie mannen 
elkaar, elke dag opnieuw en elke 
keer op dezelfde plek. Ze kijken 
naar de lucht, naar het vliegen 
van de vogels. 

Soms komen ze even samen, 
maar nooit voor lang. Soms 
praten ze met elkaar, maar nooit 
met woorden. Drie verschillende 
mannen, die hun eigen gang 
gaan met hun eigen eigenaar-
digheden. En toch is er meer 
dat hen verbindt dan ze zelf 
doorhebben. Zonder dat ze het 
van elkaar weten, dromen ze alle 
drie van hetzelfde.

In Kras komen de werelden 
van klank en beeld samen: 
een dialoog tussen de kleur 
van klarinet en ud en het 
lijnenspel van een tekening. 
Kras is een poëtische ont-
moeting tussen twee musici 
en een tekenaar die dromen 
van opstijgen en wegvlie-
gen…

Kras kwam tot stand in nau-
we samenwerking met het 
Festival 2 Turven Hoog, een 
kunstfestival voor de aller-
kleinsten (1 – 4 jaar) dat jaar-
lijks in Almere plaatsvindt. 
(logo Festival 2 Turven Hoog)

in regie van simone de jong 
(kluizelaar) en met muziek van 
jaber fayad, rudi van hest en ned 
mcgowan (tevens muzikale leiding). 
de vormgeving is van de hand van 
bartel meyburg en de kostuums zijn 
gemaakt door sacha zwiers.

alle hoeken van de kamermuziek 
bestaat in deze productie uit: 
gerard de bruyne – tekenaar/jaber 
fayad – ud/rudi van hest – klarinet 
en basklarinet

Kras 2+
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