HET CONCERT

De Suleika’s en het Mysterie van de Gevoelige Snaar is een
verrassend concert vol komische scènes, pijnlijke situaties en
onverwachte goocheltrucs met muziek van Mozart tot Piazzolla,
van Chaplin tot Ravel.
HOE KLINKT VERLIEFD? In De Suleika’s en het Mysterie van
de Gevoelige Snaar gaat alles net even anders dan je verwacht.
Emmy wil alléén spelen, maar dan sluipen Pepijn en Maarten op
het podium en spelen ze samen de Suleika. Cellist Pepijn blijkt
een geheime goochelaar te zijn en opeens vliegen de balletjes
hen om de oren. En als de viool en cello verliefd op elkaar klinken,
wordt pianist Maarten jaloers. En waarom heeft hij zijn hand in
het verband? Is dat de schuld van de zingende zaag?
Regie Jochem Stavenuiter
LUISTERWIJZER:
Betoverend
Grappig
Spannend

OP HET PODIUM

Trio Suleika
Pepijn Meeuws
cello
Vanaf wanneer speel
je cello? Vanaf mijn 9e.
Waarom ben je cello gaan spelen?
Ik mocht als kind de cello van mijn
neefje even uitproberen. Dit vond ik
best spannend en wilde toen zelf ook
cello leren spelen.
Wat is je lievelingsmuziek?
Ik hou erg van Ravel, Rachmaninov

en Brahms, maar ook heel veel van
jazz en Franse chansons.
Wat wil je nog zeggen tegen het
publiek? Ik vind het geweldig dat
jullie zijn komen luisteren. Luisteren
naar muziek of dingen die mensen
vertellen is heel belangrijk. Maar
het is ook heel goed om zelf iets te
vertellen, met een instrument of met
iets anders.

Emmy storms viool
Vanaf wanneer speel
je viool?
Vanaf mijn 5e.
Waarom ben je viool gaan spelen?
Omdat mijn vader het een mooi
instrument vond waar je jong mee
kon beginnen.
Wat is je lievelingsmuziek? Ierse
volksmuziek.
Wat wil je nog zeggen tegen het
publiek? Ik wil eigenlijk niks zeggen,
maar gewoon viool spelen!

Maarten den Hengst
piano
Vanaf wanneer speel
je piano?
Vanaf mijn 6e.
Waarom ben je piano gaan spelen?
Omdat mijn vader piano speelde en ik
dat altijd heel erg mooi vond.
Wat is je lievelingsmuziek?
Beethoven!
Wat wil je nog zeggen tegen het
publiek? Doe af en toe je ogen dicht
en laat je raken door de prachtige
muziek.

Heb je nog meer vragen?
Stel ze zelf na het concert of mail ze naar info@oorkaan.nl

Wist je dat…
Een viool en een cello zijn snaarinstrumenten.
Maar wist je dat een piano ook snaren heeft?
Deze kun je alleen niet zien aan de buitenkant. In de
piano zitten kleine hamertjes. Als je op de pianotoetsen drukt,
slaan de hamertjes tegen de snaren. Hierdoor ontstaat er geluid.

VOOR
THUIS

Kleur de verliefde noten
Op de volgende pagina staat een mooie kleurplaat.
Wat zie je allemaal? Welke snaarinstrumenten herken je?
Wie zijn er verliefd op elkaar? En wie zou er jaloers zijn?
Schrijf ook zelf wat muziek of tekst op de notenbalk.
Weet je al aan wie je hem gaat geven? Veel kleurplezier!

van:

Deze kleurplaat is voor:

De Suleika’s
en het Mysterie van de Gevoelige Snaar

DE MUZIEK

In De Suleika’s en het Mysterie van de gevoelige Snaar hoor je:
Antonín Dvořák (1841 - 1904)
Andante moderato uit Pianotrio 4.
‘Dumky’ in e-klein op. 90
Maurice Ravel (1875 - 1937)
Alborada del Gracioso /
arr. M. Lammerts van Bueren
Felix Mendelssohn (1816 - 1847)
Andante con moto tranquillo uit
Pianotrio Nr. 1 in d-klein op. 49
Arvo Pärt (*1935)
Spiegel im Spiegel
Maurice Ravel (1875 - 1937)
Pantoum uit Pianotrio
Charlie Chaplin (1889 - 1977)
Smile uit de film Modern Times /

arr. Klaus Ogerman
Pepijn Meeuws (*1974)
Walking Bass
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756 - 1791)
Das Butterbrot / arr. Emmy Storms
en Pepijn Meeuws
Francis Poulenc (1899 - 1963)
Intermezzo uit Sonate
voor viool en piano op. 119
Pepijn Meeuws (*1974)
Zes Handen Op Cello
Astor Piazzolla (1921 – 1992)
Libertango / arr. Maurice Lammerts
van Bueren

Achter de schermen

De Suleika’s en het Mysterie van de Gevoelige Snaar is ook door mensen gemaakt
die niet op het podium staan.
Jochem Stavenuiter
Atty Kinga
Udo Akemann en Isabel Cordeiro
Desirée van Gelderen
Marijn van der Jagt

regie
kostuums
rekwisieten
lichtontwerp
dramaturgie 			

OVER
OORKAAN

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

VOOR THUIS

Maak je eigen gevoelige snaren
Pak een houten of plastic doosje, bijvoorbeeld
een vershoudbakje en haal de deksel ervan
af. Span hier (plastic) elastiekjes omheen,
bijvoorbeeld dunne en dikke elastiekjes.
Probeer het ene elastiekje strakker om het doosje
te spannen dan het andere elastiekje. Pluk nu
zelf aan de ‘snaren’. Hoe klinkt het? Klinken ze
allemaal hetzelfde? Of klinkt de één mooier dan
de ander? Raken ze bij jou een gevoelige snaar?
Nu heb je je eigen snaarinstrument gemaakt.
Veel snaarplezier!

Cellokrijgers (6+)

VOLGEND CONCERT

coproductie Oorkaan & Cello Octet
Amsterdam
Hoe klinkt moed? Ken je de 8 Cellokrijgers?
Ze zijn sterk, soepel, en vingervlug. Gewapend
met cello en strijkstok trekken zij ten strijde. Zij
gaan elke uitdaging aan die zij op hun tocht
tegenkomen: het grote gevaar, het onbekende
en de beer op de weg. De Cellokrijgers laten
hun strijkstokken als zwaarden kletteren. Ze
strijken een doolhof van onbekende klanken
uit hun cello’s waar de tegenstander in
verdwaald raakt. Met humor en spannende
muziek bewegen de Cellokrijgers zich sierlijk
door de strijd.
Een drieluik over stoer doen, winnen,
verliezen, kwetsbaar zijn en de kracht van
muziek van o.a. Bartók en Glass.
Vanaf oktober 2018 op tournee.

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
/word-vriendje/
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.
De Suleika’s en het Mysterie van de Gevoelige Snaar
is mede mogelijk gemaakt door het VSB fonds.
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