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Cellokrijgers
Sanne Bijker is artistiek leider
van het Cello Octet Amsterdam, dat
internationaal bekend is en meer dan
zeventig wereldpremières heeft uitgevoerd,
waar
van de meeste speciaal voor hen zijn
geschreven: ‘Vroeger fantaseerde ik over
krijgertje spelen met mijn strijkstok,
maar die was véél te kwetsbaar. In deze
voorstelling komt die fantasie eindelijk
uit: een krijger zijn mét cello. Door niet
alleen de muziek te spelen, maar ook een
choreografie uit te voeren. Muziek luisteren
en een instrument bespelen, staan heel dicht
bij het vrije fantasiespel van kinderen.
Wij willen zo veel mogelijk kinderen
laten ervaren hoe rijk en krachtig muziek
is, door op een fysieke manier te
spelen die aansluit bij hun
eigen spel.’

Vingervlug
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Oorkaan
maakt samen met topmusici theatrale concerten voor een
jong publiek. Om zo veel mogelijk kleine en grote oren

de wereld van de klassieke muziek te laten ontdekken.
Het mondiale klassieke repertoire met muziek uit de hele
wereld van vroeger en nu is de inspiratiebron. Muziek
schept alle ruimte voor verbeelding en verwondering. De
concerten in theatrale en verrassende vormen stimuleren
het luistervermogen en de verbeeldingskracht van
kinderen. En wie anderen virtuoos ziet spelen, raakt zelf
ook enthousiast. Zo draagt Oorkaan bij aan de liefde voor
muziek en een brede muzikale bagage.

Scènes jeugdtheaterspecial 2018

Cellokrijgers is een muzikaal drieluik
over stoer doen en winnen, verliezen en
kwetsbaar zijn. Drie choreografen werken
met composities van Béla Bartók, György
Ligeti en Philip Glass, gespeeld door acht
cellisten. De musici staan in Cellokrijgers
live als performers op het toneel.
Gewapend met cello en strijkstok trekken
zij vingervlug ten strijde. Elke uitdaging
die deze cellokrijgers op hun tocht
tegenkomen, gaan ze aan: het grote gevaar,
het griezelig onbekende én de beer op de
weg. Ze strijken een doolhof van onbekende
klanken uit hun cello’s tevoorschijn, waar
tegenstanders hopeloos in verdwaald
raken. De choreografen van Cellokrijgers zijn
Jochem Stavenuiter, Josephine van Rheenen
en Pim Veulings. •
• Cellokrijgers, een coproductie van Oorkaan en
het Cello Octet Amsterdam
• vanaf 20 oktober 2018
• voor 6+
• oorkaan.nl en cellooctet.com

