Oorkaan en Klassieke Zaken presenteren
het 5 hoorspelen album ‘Aangenaam
Klassiek for Kids’
Amsterdam 3 september 2018
Oorkaan speelt een prominente rol in de nieuwe
Aangenaam Klassiek-campagne die vrijdag 28
september in heel Nederland van start gaat.
Oorkaan produceerde vijf hoorspelen voor de
Aangenaam Klassiek for Kids 2-cd-box,
geïnspireerd op eigen concerten.
Al sinds 2000, toen Oorkaan ontstond in de Kleine
Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam, maakt
Oorkaan met topmusici en spraakmakende
regisseurs live concerten voor een jong publiek en
richt zich daarbij op klassieke muziek uit de hele
wereld, van vroeger en nu. Dit doet Oorkaan in
theatrale en verrassende vormen, en wil daarmee
zoveel mogelijk kleine en grote oren de oneindige
wereld van muziek laten ontdekken. Want muziek biedt ons een kans om anders naar de
wereld én elkaar te leren luisteren. Luisteren wordt in de snelle online cultuur waar we
tegenwoordig in leven steeds moeilijker. Zéker voor kinderen, die opgroeien met een iPad in
de hand en miljoenen video’s binnen handbereik.
Aangenaam Klassiek en Oorkaan vonden elkaar in de wens om zoveel mogelijk jonge oren
kennis te laten maken met klassieke muziek, en zo het luisteren te bevorderen. Sanne
Schuhmacher schreef voor deze 2-cd vijf korte verhalen waarin woord en muziek elkaar als
verteller afwisselen. De verhalen zijn geïnspireerd op de concerten van Oorkaan: Het Pleintje
van Meneer Sax, Meneer Tobias en het Zwarte Monster, Kwartetten met Beethoven en
Cellokrijgers en een verkorte hoorspelversie van het familieconcert Romeo en Julia met Het
Koninklijk Concertgebouworkest.
Release Aangenaam Klassiek
De 23e editie van de 2-cd-box Aangenaam Klassiek en de Aangenaam Klassiek for Kids 2cd-box is vanaf vrijdag 28 september voor € 9,99 per stuk overal verkrijgbaar. De cd’s
kunnen ook worden aangeschaft tijdens de Aangenaam Klassiek Live Dag die op zaterdag
29 september in tientallen muziek-en boekenwinkels in heel Nederland wordt gehouden. De
Nationale EntertainmentCard stelt voor beide cd’s een speciale Aangenaam Klassiekcadeaukaart ter waarde van € 5,00 beschikbaar. Deze kaart wordt gratis aan de 2-cd-boxen
toegevoegd en kan bij aangesloten winkels of websites worden besteed. De campagne loopt
tot 31 januari 2019. In het cd-boekje staat een win-actie voor het concert Cellokrijgers (6+)
met het Cello Octet Amsterdam die 20 oktober 2018 in première gaat in het Bimhuis tijdens
de Cello Biënnale.
Kijk vanaf 1 september op www.aangenaamklassiek.nl en www.aangenaamklassiek.nl/live.
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