Het strijkkwartet
van Meneer Sax
met het
Ebonit
Saxofoonkwartet
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HET CONCERT

Het strijkkwartet van Meneer Sax is een theatraal
concert voor iedereen vanaf 6 jaar, met de blazers van
het sprankelende Ebonit Saxofoonkwartet.
Een meeslepende optocht vol humor, met muziek
van o.a. Ligeti, Ravel, Bach en Rossini.
Hoe klinkt buitenspelen? Vandaag gaan we marcheren als een echte fanfare!
Dat klinkt feestelijk, maar hoe klinkt het als de fanfare moe is, en geen zin meer
heeft om door de straat te marcheren? Of als er een meisje uit de fanfare een
liefdesbrief krijgt, en de anderen jaloers zijn?
Het strijkkwartet speelt een fanfare op het pleintje waar Meneer Sax woont. Wie
dat is, merken Johannes, Dineke, Paulina en Simone pas als de deur van zijn
geheimzinnige huisje eindelijk open gaat.
						 Regie Jochem Stavenuiter

luisterwijzer:
Grappig
Gek

OP HET PODIUM

Ebonit Saxofoonkwartet
Dineke Nauta
alt saxofoon
Vanaf wanneer speel je saxofoon?
Vanaf mijn 9e.
Waarom ben je saxofoon gaan
spelen? Ik zag de saxofoon voor
het eerst in een echte fanfare. Ik
vond de saxofoon met alle kleppen
en de mooie goudlak meteen het
interessantst. En ik werd gelijk verliefd
op de klank.
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Wat is je lievelingsmuziek? Alles
van Bach.
Wat wil je nog zeggen tegen het
publiek? Samen muziek maken is het
leukste wat er is!

Simone Müller
sopraan saxofoon
Vanaf wanneer speel je saxofoon?
Vanaf mijn 9e.
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Waarom ben je saxofoon gaan
spelen? Ik hield vroeger al van de
klank van de saxofoon.
Wat is je lievelingsmuziek?
Impressionistische muziek,
bijvoorbeeld van Debussy of Ravel.
Wat wil je nog zeggen tegen het
publiek? Veel plezier bij het concert.

Johannes Pfeuffer
tenor saxofoon
Vanaf wanneer speel je saxofoon?
Vanaf mijn 9e.
Waarom ben je saxofoon gaan
spelen? Ik speelde eerst blokfluit en
piano, maar waar ik vandaan kom
in Duitsland zijn harmonieorkesten
en fanfares heel populair. Mijn
ouders namen me vaak mee naar
deze optredens en daar vond ik de
saxofoon het allerleukste instrument.
Toen wilde ik saxofoon spelen.
Wat is je lievelingsmuziek? De
strijkkwartetten van Beethoven.

Wat wil je nog zeggen tegen het
publiek? Het instrument doet er niet
toe, het gaat om de muziek.

Paulina Marta Kulesza
bariton saxofoon
Vanaf wanneer speel je saxofoon?
Vanaf mijn 14e.
Waarom ben je saxofoon gaan
spelen? Toen ik auditie deed voor
de muziekopleiding in Polen, vonden
ze me eigenlijk al een beetje te oud.
Ze zeiden dat ik daarom beter een
blaasinstrument kon kiezen: klarinet
of saxofoon. “Klarinet?” zei ik, “Echt
niet! Ik kies de saxofoon!”
Wat is je lievelingsmuziek? Alle
muziek, als het maar op saxofoons
gespeeld is natuurlijk.
Wat wil je nog zeggen tegen het
publiek? En nu zijn jullie aan de
beurt!

VOOR
THUIS

Heb je nog meer vragen? Stel ze zelf na het concert
of mail ze naar info@oorkaan.nl
Kleur de marcherende saxofoons
Op de volgende pagina staat een mooie kleurplaat. Kleur de marcherende
saxofoons in. Zie jij hoe de saxofoons zich voelen? Herken jij Meneer
Sax? Schrijf ook zelf wat muziek of tekst op de notenbalk. Weet je al aan
wie je hem gaat geven? Veel kleurplezier!
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Deze kleurplaat is voor:

van:

Het strijkkwartet van Meneer Sax

A5-programmaboekje-Meneer Sax.indd 4

03-02-17 11:07

A5-programmaboekje-Meneer Sax.indd 5

03-02-17 11:07

DE MUZIEK

In Het strijkkwartet van Meneer Sax
Gioacchino Rossini (1792-1868)
Il barbiere di Siviglia, Overture
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Italiaans Concert, BWV 971, II. Andante
Guillermo Lago (1960)
Ciudades, Addis Ababa
Maurice Ravel (1875-1937)
Le tombeau de Couperin, IV. Rigaudon
György Ligeti (1923-2006)
Zes Bagatellen, I. Allegro con spirito &
III. Allegro Grazioso

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Partita, BWV 1013, I. Allemande,
voor fluit
Charles Mingus (1922-1979)
Self-Portrait In Three Colors
Antonio Carlos Jobim (1927-1994)
Desafinado
Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809-1847)
Strijkkwartet Nr. 2 in a mineur,
op. 13, III. Intermezzo

Achter de schermen

OVER
OORKAAN

Het strijkkwartet van Meneer Sax is ook door mensen gemaakt die niet op het
podium staan.
Jochem Stavenuiter regie Marijn van der Jagt dramaturgie Hester Jolink
decor Johanna Trudzinski kostuums Tom Verheijen licht Gerindo Kamid
Kartadinata bewegingstrainer Caecilia Thunnissen artistieke leiding

Oorkaan maakt theatrale concerten
voor kinderen t/m 12 jaar
Oorkaan maakt met topmusici theatrale concerten voor kinderen t/m
12 jaar. Oorkaan wil zoveel mogelijk kleine en grote oren de oneindige
wereld van muziek laten ontdekken. Dit doet Oorkaan in prikkelende en
verrassende vormen. Oorkaan richt zich daarbij op muziek uit de hele
wereld, van vroeger en nu. Je kijkt je oren uit!
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VOOR THUIS

Maak je eigen Meneer of Mevrouw Sax
Bekijk op www.oorkaan.nl bij Het strijkkwartet van Meneer
Sax ‘Voor thuis’ en download de saxofoonplaat. Print deze uit,
kleur de saxofoon in en teken bijpassende Oorkaan-oogjes.
Is jouw Meneer of Mevrouw Sax vrolijk, geschrokken, stoer,
boos, in de war, slaperig of koninklijk? Knip de saxofoon uit,
rijg een lint door de 2 bovenste gaatjes van jouw sax en
knoop deze om je hals. Nu draag je je eigen saxofoon.
Veel blaasplezier!

Wist je dat…

VOLGEND CONCERT

De saxofoon (uitgevonden door Adolphe Sax) is een
rietblaasinstrument. In het mondstuk van de saxofoon
zit namelijk een stukje riet. Als je op de saxofoon blaast,
gaat dat rietje trillen en dat zorgt voor het geluid. Meestal
is het mondstuk gemaakt van eboniet, dat is een soort
rubber. Het Ebonit Saxofoonkwartet is dus vernoemd naar
het mondstuk van een saxofoon!

Laat me met rust!

met het Nederlands Kamerorkest
De verrassendste verjaardag die
je je maar kunt voorstellen
Hoe ziet jouw allerleukste verjaardag
eruit? De 24 strijkers spelen de
beroemde ‘Serenade voor strijkers’
van Dvorák. Prachtige muziek voor
als je met rust gelaten wilt worden
en jouw eigen feestje wilt vieren.
Vanaf 19 maart 2017 op tournee.
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WORD VRIENDJE

Word vriendje van
Oorkaan!
Word vriendje van Oorkaan en
ontvang je eigen Oorkaanpas!
Als vriendje van Oorkaan ben
je voor ons speciaal en krijg je
iedere maand een nieuwsbrief met
vriendjesnieuws, weet je altijd als
eerste alles over speciale acties
en maak je kans op vrijkaarten en
korting voor de hele familie!

Bestel je pas gratis:
www.oorkaan.nl
Voor meer informatie:
info@oorkaan.nl

Op www.oorkaan.nl vind je meer informatie over Oorkaan,
de concerten en de speeldata. Of meld je aan voor de nieuwsbrief.
Volg ons op

Het strijkkwartet van Meneer Sax wordt mede mogelijk gemaakt door VSBfonds, Het Kersjes Fonds en Wim de Monchy

Design: Festina Amsterdam, Fotografie publiciteitsbeeld: Simon Wald Lasowski,
Publiciteitsbeeld ‘Laat me met rust!’: Maria Stijger, Portretfotografie: Carlos Rosas
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