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BESTE
PROGRAMMEUR,
Voor u ligt het aanbod van Oorkaan voor het
seizoen 2019-2020 waar we nu al trots op zijn. We
presenteren vier nieuwe producties waar je oren van
gaan gloeien en je ogen naar uit zullen kijken.
Muziek biedt ons een kans om anders naar de wereld
én elkaar te leren luisteren. Luisteren lijkt in de snelle
online beeldcultuur waar we tegenwoordig in leven
steeds moeilijker te worden. Daarom 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, om zoveel mogelijk kleine en grote oren de
oneindige wereld van muziek laten ontdekken.
We hebben het afgelopen jaar geïnvesteerd in
nieuw talent, jonge en gearriveerde musici in hun
spelkwaliteiten getraind, en nieuwe makers laten
kennismaken met de Oorkaanmethode. In ons
aanbod hebben we een aantal rising stars weten
te engageren. Die combineren we met een paar
succesvolle bekenden van Oorkaan.
Voor elke leeftijdsgroep hebben we iets bijzonders
voor ogen en oren. Na het internationale succes
van Glimp, die nog steeds alle werelddelen bereist,
gaan we een nieuwe 2+ maken. Dit keer een
multidisciplinaire en internationale coproductie met
de Nationale Opera en Ballet en de Philharmonie
Luxembourg.
Met Percossa, die met De Gebroeders Kist nog steeds
de wereld rondreist, gaan we een nieuwe 4+ productie
maken.

Voor 5+ maken we met het dynamische Nieuw
Amsterdams Klarinet Kwartet een eclectisch en
beeldend klarinetconcert, in regie van rising star Mart
van Berckel.
6+ trakteren we op een strijktrio met rising star
Diamanda Dramm.
En om het Beethovenjaar 2020 recht aan te doen,
nemen we Kwartetten met Beethoven in reprise,
eveneens voor 6+.
In de brochure zitten linkjes naar websites van de
bijzondere ensembles en makers die wij voor u bij
elkaar gebracht hebben. En luister vooral ook naar de
muziek die we voor u in de vorm van Spotify-lijsten
hebben verzameld.
We zijn u weer dankbaar dat u podium geeft aan
deze bevlogen musici die dankzij u zoveel mogelijk
jonge oren kennis kunnen laten maken met klassieke
muziek, en zo het luisteren proberen te bevorderen.
Veel luister- en kijkplezier.
Caecilia Thunnissen
Artistiek Directeur

PREMIÈRES

2-4

KRIEBEL
INTERNATIONALE COPRODUCTIE MET

NATIONALE OPERA & BALLET EN PHILHARMONIE LUXEMBOURG

P REM IÈRE
OKTOBER 2 0 1 9
N AT I ON A L E OP ERA &
BA L L ET, A M ST ERDA M
CIRCU IT :
V RI J
S P EELP ERIO DE:
EI N D OKTOBER 2 0 1 9
T/M JUNI 2020
ZA A L:
KL EI N / TON EEL OP TON EEL
( M A X . 1 0 0 BEZOEKERS)

Foto: Thijs de Lange

M U ZIEK :
N I EU WE C OM P OSI T I ES
VA N L EON A RD EV ERS

CREDITS
Leonard Evers composities
Tiemo Wang zang & viool
Vitaly Medvedev marimba & dans
N.t.b. dans & zang
Caecilia Thunnissen regie Erin Coppens dramaturgie

Hoe klinkt een kriebel in je buik?
En wat gebeurt er als die kriebel langzaam via je keel en je
mond naar buiten glipt, de lucht door zweeft, door de ruimte
vliegt en floeps, via de altviool, zjoef, zo de marimba in
kruipt? Een vioolspelende zanger, een dansende percussionist
en een zingende danseres nemen het jonge publiek mee in
een speelse ontmoeting tussen dans, muziek en stem.
Kriebel is een prikkelend dansconcert voor de allerkleinsten
over de zintuigelijke beleving van klanken.
Na het internationale succes van
Glimp, die sinds het winnen van
de YAMaward 2014 over de hele
wereld speelt, maken we een
nieuwe productie voor kinderen van
2 tot 4 jaar en hun (groot)ouders.
Leonard Evers is componist
en dirigent. Zijn muziek bevat
elementen van jazz, wereldmuziek
en hedendaagse muziek. Als
componist is hij met name
geïnteresseerd in muziektheater.
Zijn jeugdopera Gold! voor
Theater Sonnevanck is uitgegeven
door Boosey & Hawks en wordt
regelmatig uitgevoerd in Duitsland.
Voor Oorkaan componeerde hij
muziek voor Koos en de Kapotte
Kopjes en Krabat (‘best music
award’). www.leonardevers.nl
Bariton Tiemo Wang begon zijn
muzikale carrière als violist. Hij
speelde in orkesten als Het Gelders
Orkest en de orkesten van de
omroep. Als zanger zong hij bij
gezelschappen in binnen- en
buitenland, zoals De Nederlandse
Opera en de Nationale Reisopera.
Sinds 2007 is Tiemo verbonden aan
Silbersee. In seizoen 2017/2018
speelde hij in de succesvolle
kindervoorstelling Wij gaan op
berenjacht van Theater Sonnevanck
en Silbersee. In Kriebel zal

Tiemo zang en viool met elkaar
combineren.
Vitaly Medvedev is percussionist,
performer en mede-oprichter van
SonoLab Duo. Vitaly studeerde
percussie aan het Rimsky-Korsakov
Conservatorium in St. Petersburg,
het Conservatorium Groningen
en behaalde zijn Master aan het
Koninklijk Conservatorium in Den
Haag. Vitaly werkt regelmatig
met Slagwerk Den Haag en bij
ensembles als Klang, Silbersee,
Asko|Schönberg, Ragazze Kwartet,
Orkater en Schweigman&. Bij
Oorkaan speelde Vitaly eerder
in Meneer Tobias en het Zwarte
Monster, waarin duidelijk werd dat
hij meer is dan een slagwerker: hij
is ook een begenadigd danser.
www.vitalymedvedev.com
Regisseur Caecilia Thunnissen
is artistiek directeur van Oorkaan.
Zij regisseerde de familieconcerten
Laat me met rust! (2017) met
het NKO en met het Koninklijk
Concertgebouworkest o.a. Romeo
& Julia (2018). Kenmerkend
voor haar regiestijl is dat zij de
multidisciplinariteit niet alleen in de
combinatie van performers zoekt,
maar ook in de performers zelf.
Lees hier verder.

4+
P REM IÈRE
SEP T EM BER 2 0 1 9
CIRCU IT :
V RI J & SC HOOL
S P EELP ERIO DE:
OKTOBER 2 0 1 9 T / M
JUNI 2020
ZA A L:
KL EI N / M I D D EN
M U ZIEK :
P ERC U SSI E

STICKS
MET PERCOSSA
Hoe klinkt het tempo van de dag?
En wat is langzamer: gisteren of vandaag? In Sticks
(werktitel) ontdek je samen met de virtuoze slagwerkers van
Percossa het ritme van alledaagse dingen, gebeurtenissen en
gevoelens. Het ritme van de tijd, de dag en de aarde. Maar
ook het ritme van je schoenen strikken, kibbelen en samen
stokjes tikken. Dit verrassende percussieconcert opent je oren
voor het ritme der dingen. En als je dat eenmaal hoort, kan je
niet anders dan meebewegen.
Na het succes van de producties
Tijgers op de Trap (2016) en De
Gebroeders Kist, de internationale
hit die al bijna 8 jaar over de
hele wereld tourt, slaan Percossa
en Oorkaan wederom de
handen ineen om een nieuwe
slagwerkproductie te maken voor
iedereen vanaf 4 jaar.
De pers over De Gebroeders Kist:

“Ze combineren Japans slagwerk
met Afrikaanse ritmes of minimal
music, jazz, funk en dance tot één
groot ritmefeest, waarbij de kleuters
in de zaal staan te springen.”
(Trouw)

foto: Jaap Reedijk

‘Het trommelen gaat gepaard
met swingende choreografie, de
lichaamstaal is energiek, de emoties
worden via mimiek en muziek
helder maar nooit flauw ingekleurd.’
(Theaterkrant ****)

CREDITS
Percossa: Freek Koopmans - Janwillem van der Poll - Eric Robillard - René Spierings
Regie: n.t.b.

"Stilzitten is onmogelijk"
(De Telegraaf)

Percossa is de afgelopen tien jaar
uitgegroeid tot een wereldwijde
sensatie. De slagwerkgroep
gebruikt alles wat los en vast zit als
instrument en speelt alle mogelijke
ritmes om de meest hilarische,
ontroerende en spectaculaire
theatrale vondsten over te brengen.
Je zit als publiek op het puntje
van je stoel en wordt van de ene
emotie in de andere geslingerd.
www.percossa.nl

5+
P REM IÈRE
EI N D M A A RT 2 0 2 0
CIRCU IT :
V RI J & SC HOOL
S P EELP ERIO DE:
A P RI L 2 0 2 0 T / M
AU G U ST U S 2 0 2 0
ZA A L:
KL EI N / M I D D EN
M U ZIEK :
O. A . M A HL ER, G ERSHWI N
EN DVORÁ K

NIEUW AMSTERDAMS KLARINET KWARTET
Hoe klinkt plezier?
Vier jongens blazen dromen tot leven en laten zich meeslepen
door hun fantasie. Vol jeugdige verwondering en soms een
tikje overmoedig, spelen ze spelletjes en dagen ze zichzelf en
het publiek uit. Ze verleiden, misleiden en verbazen. Daarbij
jongleren ze soepel met verschillende muziekstijlen. Want …
in je fantasie kan alles!

De Dromenblazers is een muzikale ode aan het spel, aan
‘doen alsof.’ Een vrolijk makend klarinetconcert, waarin de
vier mannen van het NAKK hun speelsheid en virtuositeit ten
volste benutten om het publiek te betoveren.
Het Nieuw Amsterdams Klarinet
Kwartet is al zes jaar een veel
gezien en geliefd ensemble op
de Nederlandse muziekpodia.
Het ensemble bestaat uit vier
veelzijdige klarinettisten die zijn
opgeleid aan het Conservatorium
van Amsterdam. Samenspel, hun
liefde voor de hele klarinetfamilie
en vooral het plezier in muziek,
kenmerken het kwartet. Het NAKK
werd in 2015 genomineerd voor de
Grachtenfestivalprijs. In 2017 kwam
hun debuut cd Ode aan Amsterdam
uit. In het najaar van 2018 volgt
hun tweede album.

foto: Feiko Koster

Het Nieuw Amsterdams Klarinet
Kwartet houdt van muzikale
uitdagingen en bijzondere
samenwerkingen. Musicus Bart de
Kater speelde eerder bij Oorkaan in
Koos en de Kapotte Kopjes en
Krabat. Musicus Jesse Faber speelt
in seizoen 2018-2019 in De Familie

CREDITS
Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet:
Tom Wolfs - Sergio Hamerslag - Bart de Kater - Jesse Faber klarinet
Regie: Mart van Berckel
Vormgeving: Vera Selhorst

DE DROMENBLAZERS

H O E K LIN K T H ET ? >

van Nielie, een coproductie van
Oorkaan en Theatergroep Kwatta.
Voor De Dromenblazers werkt
Oorkaan voor het eerst met het
hele kwartet. www.nakk.nl
Mart van Berckel studeerde
aan de opleiding muziektheater
van ArtEZ Arnhem en
aan de regieopleiding in
Zürich, Zwitserland. Zijn
afstudeervoorstelling PLAY MAIDS
won op Festival Studio Körber
Junge Regie in Hamburg de
publieksprijs. Sinds twee jaar maakt
Mart (muziektheater)voorstellingen
bij o.a. Kameroperahuis,
Productiehuis Nieuwe Oost en het
Noord Nederlands Toneel/Club Guy
& Roni. Zijn werk kenmerkt zich
door een sterke muzikaliteit, een
fantasierijke beeldtaal en een vaak
associatieve, poëtische samenhang.
Lees hier meer.

6+
P REM IÈRE
EI N D N OV EM BER 2 0 1 9
CIRCU IT :
V RI J & SC HOOL
S P EELP ERIO DE:
D EC 2 0 1 9 - M A A RT 2 0 2 0
ZA A L:
KL EI N / M I D D EN
M U ZIEK :
G A RT H KN OX , T HE G OL D BERG VA RI AT I ON S VA N
BAC H, I ERSE FOL K
Diamanda Dramm werkt nauw
samen met de Ierse componist/
altviolist Garth Knox. Bekijk hier
een fragment waarin Diamanda
Knox' muziek speelt.

Foto: Adobe Stock

Diamanda:
‘Garth’s muziek opent het

strijk(trio)geluid, alsof je de
klank zou openvouwen en erin
kan kijken. Dit is heel leuk op
zichzelf, maar het doel is ook
om de luisterervaring van Bach
te verrijken: als je de klank
weer dichtvouwt (en Bach
speelt) hoor je meer details.
Het luisteren wordt meer
driedimensionaal, meer
kleurrijk, spannender.’

CREDITS
Trio Diamanda:
Diamanda Dramm viool - Yanna Pelser altviool - Marcus van den Munckhof cello
Regie: n.t.b

H O E K LIN K T H ET ? >

VREEMDE STREKEN
TRIO DIAMANDA
Hoe klinkt het onbekende?
Een violiste, een cellist en een altvioliste gaan op zoek
naar nieuwe werelden. Als Trio Diamanda brengen zij een
bijzondere luisterervaring, waarin de nieuwe klanken van
Garth Knox samenkomen met de eeuwenoude tonen van Bach
en het opzwepende geluid van Ierse Folk.

Vreemde Streken is een theatrale ontdekkingstocht waarin
drie strijkers als ware pioniers de grenzen verkennen van
hun instrument en de wereld van de muziek. Want zolang je
nieuwsgierig blijft, ontdek je de mooiste en gekste dingen.
Trio Diamanda is een klassieke
strijktrioformatie gevormd rondom
rising star Diamanda Dramm. Zij
is onlangs uitgeroepen tot Dutch
Classical Talent 2018. Samen met
Yanna Pelser op altivool en Marcus
van den Munckhof op cello, vormt
zij het Trio Diamanda.
Violist Diamanda La Berge Dramm
groeide op in Amsterdam tussen
sleutelfiguren van de muzikale
werelden van klassiek, modern
en improvisatie. Haar speelstijl en
programma’s worden gekenmerkt
door een combinatie van alle
drie. Diamanda studeerde aan het
New England Conservatory en
bij Vera Beths aan het Koninklijk
Conservatorium (2015, Nicolaiprijs).
In 2015 won ze de prestigieuze
Kersjesprijs. In 2018 werd
Diamanda benoemd tot Dutch
Classical Talent.
www.diamandadramm.com
Altviolist Yanna Pelser
studeerde klassiek altviool aan
de conservatoria van Rotterdam,
Detmold en Tilburg. Met beurzen
van het VSBfonds en het Prins

Bernhard Cultuurfonds volgde
ze de driejarige opleiding
'Resonanzlehre, toegepaste
muziekfysiologie' in Berlijn. Yanna
volgde masterclasses bij Garth
Knox en speelde samen met hem
één van zijn duetten voor altviool.
Garth Knox inspireerde haar om
verder te kijken dan de klassieke
muziek. Yanna gaat met haar
unieke geluid (gecombineerd met
haar stem) wereldwijd spannende
samenwerkingen met musici aan.
Bij Oorkaan is Yanna in seizoen
2018-2019 in de productie Caravan
te horen en zien.
Cellist Marcus van den Munckhof
heeft een grote passie voor
kamermuziek. Als voormalig lid van
het Cello Octet Amsterdam reisde
Marcus voor Oorkaan jarenlang
over de wereld met Cellostorm.
Marcus werkte met componisten
als Arvo Pärt en Philip Glass. Met
zijn Trio Soldat verdiept Marcus
zich in de speelpraktijken van de
klassieken en de vroeg-romantieke
periode. Zijn Trio d’Encore richt zich
op het spelen van salonstukken die
erg populair waren in het begin van
de vorige eeuw.

REPRISE

6+

KWARTETTEN MET
BEETHOVEN

REP RIS E

DUDOK QUARTET AMSTERDAM

CIRCU IT :
V RI J & SC HOOL
SP EELP ERIO DE:
2 0 2 0, OP A A N V RA AG
M U ZIEK :
BEET HOV EN
ST RI J KKWA RT ET OP U S 13 2

CREDITS
Dudok Quartet Amsterdam: Judith van Driel 1e viool - Marleen Wester 2e viool - Marie-Louise de Jong
altviool - David Faber cello - Rosabel Huguet choreografie - David Dramm muzikaal advies en bewerking
- Ganna Veenhuysen speltraining/repetitor - Marjolein Brouwer scenografie - Desiree van Gelderen
lichtontwerp

foto: Ronald Knapp

"Het lukt lang niet altijd om
muzikanten acceptabel te laten acteren, maar die van het
Dudok Quartet gaat het goed
af. De spelers hebben op het
podium een natuurlijk
voorkomende, commedia
dell’arte-achtige rolverdeling:
(...) In die rollen doen ze wat
serieuze strijkkwartetmusici
nooit doen: rondlopen, verstoppertje spelen, omkijken alsof ze ergens van geschrokken
zijn, elkaar de loef afsteken of
van het podium af bonjouren.”
- **** Theaterkrant

T RA ILER >
M EER IN FO RM AT IE >

Hoe klinkt kwartetten met goud?
In Kwartetten met Beethoven breekt het Dudok Kwartet
het beroemde Strijkkwartet opus 132 van Beethoven open
voor jonge oren. Vier musici spelen buiten met elkaar een
kwartetspel. “Heb jij voor mij van de strijkers de altviool?
Ik mis nog van de getallen nummer 4. Wie heeft van de
metamorfose de vlinder? En wie heeft de allermooiste kleur
goud?”
Het kwartet neemt je zonder woorden mee in een muzikaal
spel met verschillende sferen en kleuren. Het geniale
muziekstuk van Beethoven is steeds in beweging en wordt,
net als de kaarten in het spel, telkens opnieuw geschud.
Komen alle muzikale kleuren uiteindelijk bij elkaar? Een
concert voor iedereen vanaf 6 jaar vol fantasievolle beelden,
beweging en verwondering met de mooiste muziek van
Beethoven.
In 2020 wordt de 250e
geboortedag van Beethoven een
jaar lang gevierd. Hét moment voor
ons om deze succesvolle productie
te hernemen.
Het Dudok Quartet Amsterdam
is een van de meest veelzijdige en
aansprekende strijkkwartetten van
dit moment. Het kwartet studeerde
met de hoogste onderscheidingen
af aan de Nederlandse Strijkkwartet
Academie. Tussen 2011 en 2013
gooide het kwartet hoge ogen op
internationale concoursen voor
strijkkwartetten. In november
2014 ontving het Dudok Quartet
Amsterdam de Kersjesprijs
voor uitzonderlijk talent in de
Nederlandse kamermuziek. Hun
eerste album Metamorphoses
werd in 2015 internationaal lovend
ontvangen. Hun tweede album
Labyrinth kreeg een soortgelijke

ontvangst in 2017 met een vijf
sterren-recensie in BBC Music
Magazine. In 2018 ontving het
Dudok Quartet Amsterdam als
eerste Nederlandse ensemble ooit
de prestigieuze Borletti-Buitoni Trust
Award. www.dudokkwartet.nl
Rosabel Huguet is choreograaf,
performer en danseres. Sinds
2012 speelt ze bij de Berliner
Schaubühne (met Thomas
Ostermeier en Romeo Castellucci)
en sinds 2015 werkt ze als Assistent
Director samen met Sascha Waltz &
Guests. Rosabel was choreografisch
assistent van Jochen Sandig in het
theatraal concert 'Human Requiem'
met het Rundfunkchor Berlin.
Daarnaast was zij verantwoordelijk
voor o.a. de mise-en-espace bij
concerten van o.a. Daria van
Den Bercken, Dudok Quartet en
Rosanne Phillippens.

ALGEMENE INFORMATIE
BOEKINGSINFORMATIE
Neem voor meer informatie over onze concerten voor jong publiek
contact op met:

VRIJE VOORSTELLINGEN
Saskia Driessen (Artistiek Assistent en Boekingen Nederland)
E:
saskia@oorkaan.nl
T:
+31 20 244 0 218

VOORSTELLINGEN VOOR SCHOLEN, INHOUD VAN HET
LESMATERIAAL EN WORKSHOPS:
Marion Jonk (Hoofd Positionering & Educatie)
E:
marion@oorkaan.nl
T:
+31 2 244 0 212

SPEELDUUR
De concerten duren 45 à 55 minuten en zijn zonder pauze.
Kriebel duurt 35 à 40 minuten.

SPEELVLAK EN CAPACITEIT
Minimaal speelvlak kleine/middenzaal:
9m breed x 6m diep x 4m hoog.
Kriebel heeft een maximum capaciteit van 100 bezoekers.

UITKOOPSOMMEN
Op aanvraag.

RANDPROGRAMMERING
& EDUCATIE
RANDPROGRAMMA “DE OORKAAN-BELEVING”

Rondom de concerten bij de vrije voorstellingen bieden we, in
overleg met de concertzaal of het theater randprogrammering
aan. Deze kan oplopen in intensiteit van bijvoorbeeld een
muziekworkshop tot aan een mini festival waarin samengewerkt
wordt met plaatselijke culturele (muziek) instellingen. Neem contact
met ons op over de mogelijkheden.

ONLINE VOOR THUIS

WORKSHOPS EN LESMATERIAAL

Samen met de regisseurs en de musici ontwikkelen we workshops
en lesmateriaal waarin het actieve deel van de muziekeducatie tot
uitdrukking komt. Het digitale lesmateriaal bestaat uit een lesbrief,
gevat in een Prezi, met een hoorspel, filmpjes en multidisciplinaire
opdrachten waarbij we extra aandacht besteden aan het leren
luisteren. Het materiaal is zodanig ontwikkeld en vormgegeven dat
zowel de leerkracht als de individuele leerling hiermee aan de slag
kan gaan.

Kinderen kunnen zich met hun ouders al in de huiskamer
voorbereiden op wat ze gaan meemaken, horen en zien. Op
onze website onder “Voor Thuis” zijn hoorspelen en educatiemarketingfilmpjes met opdrachten te vinden die kinderen thuis
kunnen uitvoeren.

De workshops in de klas zijn een verdieping op het lesmateriaal
en worden gegeven door uitvoerende musici met pedagogischdidactische kwaliteiten, waar mogelijk de musici die zelf in de
concerten van Oorkaan spelen. Bekijk hier een voorbeeld van ons
lesmateriaal.

Bekijk hier een impressie van diverse educatiemarketingmaterialen
en klik op “Voor Thuis”. Beluister hier één van onze hoorspelen.

MAATWERK

EDUCATIE

Het educatieprogramma van Oorkaan is zowel gericht op
de randprogrammering bij de vrije voorstellingen als op het
(speciaal) primair onderwijs rondom voorstellingen voor scholen.
Dit educatieprogramma bestaat uit receptieve- en actieve
muziekeducatie rondom het bezoek aan een concert.

DE CONCERTZAAL ALS KLASLOKAAL

Alle concerten vanaf 4 jaar zijn te boeken als schoolconcert. Bij
elke concert wordt interactief lesmateriaal gemaakt waarmee we
de leerlingen en hun docenten op toegankelijke- en speelse wijze
voorbereiden op het concert. Naast actieve onderdelen leggen we
de nadruk op receptieve elementen met als doel - door muziek
kinderen anders naar de wereld te laten luisteren.

Voor Oorkaan zijn maatwerk en samenwerking sleutelwoorden. Zo
kunnen leerkrachten voorafgaand aan een workshop een thema
of muzikaal element aangeven waaraan de musicus in de klas
dan specifiek aandacht besteedt. Bij ieder concert en bijbehorend
lesmateriaal zijn de muzikale leerdoelen beschikbaar.
Oorkaan heeft de ambitie om met scholen, koepels en
concertzalen/theaters een partnerschap aan te gaan waarin
in onderlinge samenwerking een (langlopend) programma
samengesteld kan worden. Hierdoor krijgen alle leerlingen en
leerkrachten de kans om te ervaren dat klassieke muziek voor
iedereen is. Wij gaan graag met u hierover in gesprek.

www.oorkaan.nl

