In deze brochure presenteert
Muziekvoorstelling.nl u vol trots
vier bijzondere voorstellingen

Voor kinderen van 1 tot 4 jaar
en hun (groot-)ouders vindt u
twee intieme muziekvoorstellingen in ons aanbod. Woei! van

Alle Hoeken van de Kamermuziek
speelde het afgelopen seizoen al
meer dan 75 keer voor dit jonge
publiek. Wegens aanhoudend
enthousiasme waait de voorstelling nog vrolijk een seizoen
verder. Nieuw voor deze jonge
doelgroep is Zwier door het
Wervelwind Ensemble. In Zwier
worden de kleintjes meegenomen in een luchtig spel van
klanken en bewegingen: een
muzikale ode aan zwieren!

Daar vindt u naast extra film- en
fotomateriaal ook het laatste
nieuws en een actuele agenda
van alle gezelschappen en
voorstellingen.

En... Muziekvoorstelling.nl heeft
een spiksplinternieuwe website!

Anneke Wensink
Muziekvoorstelling.nl

Intieme muziekvoorstellingen voor kinderen van
1 tot 4 jaar en hun (groot-)
ouders

Wij hopen u (weer) te begroeten
in seizoen 2016 – 2017.

Na de overweldigende en enthousiaste reacties van zowel
publiek als programmeurs op
de voorstelling Woei!, presenteert Muziekvoorstelling.nl
opnieuw een voorstelling voor
de allerkleinsten: Zwier.

Namens het Wervelwind
Ensemble, Koperkwintet KWIVR en
Alle Hoeken van de Kamermuziek,
een hartelijke toet!

Zwier en Woei! zijn tekstloze
voorstellingen waarin de
kracht van de muziek en de
vertelkunst van de beweging
centraal staan. Beide voorstellingen kwamen tot stand in
nauwe samenwerking met
Festival 2 Turven Hoog, een
kunstfestival voor de allerkleinsten (1 - 4 jaar) dat jaarlijks in Almere plaatsvindt
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Première: 8 november
2015 in TivoliVredenburg
(Utrecht)
Een vlammende muziekvoorstelling voor iedereen van 8
jaar en ouder.
Vier brandweermannen en één
brandweervrouw wachten in
een brandweerkazerne op het
rinkelen van de alarmbellen.
Samen staan zij 24 uur per dag
paraat, verlangend naar vuurzeeën en hunkerend naar heldendaden. Tot die tijd worden

hun vurige wensen geblust met
het onderhoud van het materieel, conditietrainingen, briefings en de ietwat eigenaardige
liefhebberijen die de brandweerlieden erop na houden. En met
wachten, héél véél wachten.
Lichterlaaie is een humoristische muziekvoorstelling over
alledaagse helden, smeulende
dromen en de moed die nodig is
om regels te breken als de nood
aan de man is.
Lichterlaaie kan tevens geboekt
worden als schoolvoorstelling
voor de groepen 5 & 6. Bij deze

voorstelling wordt lesmateriaal
ontwikkeld voor het digibord.
in regie van michael helmerhorst
(beumer & drost, het volk, vis à vis)
en met muziek van bastiaan woltjer
(woei!, buzz aldrin/richard iii
toneelgroep oostpool) en kostuums
van udo thijssen (feikes huis, hoge
fronten, kinderboekenbal).
foto: studio rios zertuche

417"#2&'(8"8*4!9:;

koperkwintet kwivr bestaat uit:
mark geelen - trompet en gitaar /
sjoerd pauw - trompet / anneke
wensink - hoorn, althoorn en
zang / bastiaan woltjer - trombone
en tuba / joost van genugten tuba en zang
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foto: udo thijssen

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

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 verrassende nieuwe wendingen. Door de
nadruk te leggen op het universele
karakter van het verhaal kunnen
kinderen en volwassen met willekeurig welke levensovertuiging
zich er mee kunnen identificeren.
Koperkwintet KWIVR en verteller Rudi van Hest brengen
deze kleurrijke vertelling tot
leven in een muzikale voorstelling voor iedereen vanaf 5 jaar.
De koperblazers van KWIVR
halen daarvoor alles uit de kast:

schelpen om op te blazen, timmergereedschap... En natuurlijk
hun eigen mooie, glimmende
koperblaasinstrumenten!
Wat niemand weet kan tevens
geboekt worden als schoolvoorstelling 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 Vredenburg, het Grachtenfestival,
Concertgebouw De Vereeniging,
Odeon de Spiegel, Muziekgebouw
aan ‘t IJ en De Oosterpoort. Daarnaast 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.
Deze voorstelling is zodoende
(beperkt) beschikbaar in januari,
februari en maart 2017.
in regie van joeri vos (toneelgroep
oostpool, tg 42) en met muziek van
bastiaan woltjer (woei!, buzz aldrin/
richard iii 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
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Wij werden continu verrast
door jullie geniale vondsten
om de aandacht van de
kleintjes vast te houden.
“Ons manneke” bleef
foto: saris en den engelsman

die voor het seizoen 2016-2017
te boeken zijn. Koperkwintet
KWIVR brengt Lichterlaaie, een
vlammende stoere voorstelling voor iedereen vanaf 8 jaar
en een reprise van Wat niemand
weet (5+), een poëtische voorstelling op een tekst van Tonke
Dragt. Beide voorstellingen zijn
ook als schoolvoorstelling te
boeken.
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ademloos geboeid, terwijl ik
genoot van jullie schitterende ideeën waarmee jullie zónder woorden uiting
gaven van de taal van de
muziek in combinatie met
de lichaamstaal!
Mijn complimenten aan
allen die dit mooie programma tot stand hebben
gebracht.
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Vriendelijke groet van een
dankbare OMA!
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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... 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 /
douwe van der meulen - hobo /
stefanie liedtke - fagot en
blokfluit / anneke wensink hoorn / rudi van hest - klarinet
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De 1+ voorstellingen zijn
tekstloze voorstellingen waarin de kracht van de muziek en
de vertelkunst van de beweging centraal staan. Zwier en
Woei! zijn zinnenprikkelende
belevenissen waarin niet
alleen de kinderen nieuwe
klankwerelden verkennen,
maar waarin ook voor de volwassenen veel te ontdekken
valt. Daardoor ontstaat er een
gezamenlijke beleving bij kind
en ouder.
Voor de musici is het spelen voor de allerkleinsten
iedere voorstelling opnieuw
een avontuur. Elk publiek
heeft een eigen dynamiek en
vraagt om een grote mate van
concentratie en inlevingsvermogen. De voorstellingen
zijn kleinschalig en intiem
en daardoor kan er op een
natuurlijke manier contact
worden gemaakt met iedereen. Een veelgehoorde opmerking 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!

alle hoeken van de
kamermuziek bestaat uit:
bastiaan woltjer - trombone
en tuba / anneke wensink hoorn en blokfluit / rudi van
hest - klarinet/basklarinet

foto: kristof vrancken
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Omdat publiek en spelers
onverminderd veel plezier
beleven aan Woei! waaien we
volgend seizoen vrolijk verder.
Woei! is ook voor seizoen
2016/2017 te boeken.
In Woei! word je door drie
muzikanten naar een warme
wereld van adem en wind

geblazen. Een wereld waar
alleen de taal van de muziek
wordt gesproken en waar elk
briesje verandert in prachtige
klanken: een zuchtje door je
haar, het opblazen van een
zwembandje en zelfs je papa
die niest... Woei! prikkelt huid
en haren, ogen en oren!
in regie van ide van heiningen en
virág deszö (mapa) en met muziek
van bastiaan woltjer (buzz aldrin/
theatergroep oostpool).

Woei! was reeds te zien in
onder andere de Koninklijke
Schouwburg in Den Haag, TivoliVredenburg, het Zaantheater,
tijdens het Festival 2 Turven
Hoog, het Internationaal
Kamermuziekfestival Utrecht,
het Babelut Festival (België),
Dordts Kindertheater Marjolijn, De Doelen, het Posthuis
Theater, tijdens het Zeeland
Nazomerfestival en in
talloze andere theaters en
(concert-)zalen.

Genomineerd
voor ‘The Young
Audiences Music
Awards 2015’
(YAMA) in de
categorie ‘Small
Ensemble for
Young Audiences’

