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Wil je nog iets zeggen tegen het publiek? 
Gooi alle deuren open, kijk je oren uit en geniet 
van alles wat op je pad komt.

Jesse Faber basklarinet

Vanaf wanneer speel je 
klarinet en waarom? Ik speelde 

tot mijn 9e viool en ging daarna klarinet spelen, 
omdat er een leuk meisje bij mij in de klas zat 
die ook klarinet speelde. 
Wat is je lievelingsmuziek? Ik hou van veel 
verschillende muziek: Franse liedjes (chansons), 
goede swingende jazzmuziek en ik hou ook 
heel erg van de muziek die bij wat oudere 
computerspellen zit ;-) 
Hoe ziet jouw droomwereld eruit? In 
mijn droomwereld zijn er overal Berner 
Sennenhonden: in de tram, bij de supermarkt, 
op vakantie en zelfs in de concertzaal zijn er 
hele symfonieorkesten die bestaan uit Berner 
Sennenhonden! Want dit is mijn lievelingshond.
Wil je nog iets zeggen tegen het publiek? 
Heel erg leuk dat jullie naar ons optreden zijn 
gekomen, ga lekker zitten en droom lekker weg! 

Sergio Hamerslag es-klarinet 

Vanaf wanneer speel je 
klarinet en waarom? Ik speel 

klarinet vanaf mijn 11e. Via een ledenwerfactie 

van een muziekvereniging ben ik in aanraking 
gekomen met de klarinet.
Wat is je lievelingsmuziek? Van alles. Soms 
kan muziek zo aangrijpend zijn, dat je er tranen 
van in je ogen krijgt. Dát is mijn favoriete 
muziek! 
Waar fantaseer je vaak over? Wat ik graag 
zou willen is dat ik mijn hele leven lang mijn 
brood kan verdienen met klarinet spelen!
Wil je nog iets zeggen tegen het publiek? Ik 
vind dat het maken van muziek een verrijking 
van je leven is. Het kan ook troost bieden of 
energie en het is nooit te laat om te beginnen!

Tom Wolfs klarinet 

Vanaf wanneer speel je 
klarinet en waarom? Ik speel al 

22 jaar klarinet. Lang hè? Stiekem wilde ik liever 
hobo spelen, maar toen ik een instrument mocht 
kiezen, waren deze op.
Wat is je lievelingsmuziek? Ik hou erg van 
opera. 
Waar dagdroom je vaak over? Ik droom wel 
eens dat alle kinderen, overal ter wereld, een 
instrument zouden hebben en dat iedereen dan 
in één groot orkest zou samenspelen.
Wil je nog iets zeggen tegen het publiek? 
Zeg nooit nooit, blijf altijd dromen!!!

Bart de Kater bassethoorn

Vanaf wanneer speel je klarinet 
en waarom? Vanaf mijn 9e. Mijn 

vader speelde klarinet en toen ik plots zelf geluid 
uit de klarinet kon halen was het alsof er een 
magische deur openging. 
Wat is je lievelingsmuziek? Veel verschillende 
muziek, maar als ik in een droom vastzit op een 

onbewoond eiland met wel toegang tot wifi 
dan zou ik de muziek uit de Balkan streamen. 
Dat opent een luikje naar m’n hart waar ik veel 
energie, maar ook troost uit kan halen. 
Wat is jouw allergrootste droom? Om zoveel 
mogelijk mensen mee te nemen naar mijn ideale 
droomwereld vol met muziek, gekke grappen, 
vreemde dansjes en waar klarinetten aan de 
boom groeien. 

HOE KLINKT FANTASIE? Vier jongens blazen dromen tot 
leven. Ze laten zich meeslepen door hun fantasie en openen 
deuren naar ongekende droomwerelden. Vol jeugdige 

verwondering en soms een tikje stout, dagen ze je op 
speelse wijze uit om mee te dromen. Of feestdromen. 
Of dansdromen. Of terugdromen.
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Op de volgende pagina vind je een gave kleurplaat. Wat zie je 
allemaal? Hoeveel klarinetten tel jij? En wat gebeurt er voor, achter 
en met deze mysterieuze deuren? Welke muzieknotenbalk leidt je 
naar de wolken? Zie je ook de rechte notenbalk? 
Hier kun je muziek of tekst opschrijven. 
Veel ontdek- en kleurplezier! 

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

Het NIEUW AMSTERDAMS KLARINET KWARTET is een veel gezien en geliefd 
ensemble op de Nederlandse muziekpodia. Het NAKK houdt van muzikale 
uitdagingen en bijzondere samenwerkingen. Samenspel, hun liefde voor de hele 
klarinetfamilie en vooral het plezier in muziek, kenmerken het kwartet. nakk.nl

regie Mart van Berckel 
scenografie Vera Selhorst 
regie-assistentie Merit Vessies
techniek Jessy van Adrichem
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ACHTER DE SCHERMEN

Betoverend
Swingend

NIEUW AMSTERDAMS KLARINET KWARTET

Bart de Kater bassethoorn
Jesse Faber basklarinet

Sergio Hamerslag es-klarinet
Tom Wolfs klarinet

productieleiding Merel de Bruin, 
Selma Hanzon-Keijzer
artistieke leiding Caecilia Thunnissen

Dromenblazers is een magisch vrolijk klarinetconcert 
waarin de vier mannen van het Nieuw Amsterdams 
Klarinet Kwartet soepel switchen tussen verschillende 
muziekstijlen. Van Gershwin tot Mahler tot Dvořák en 
meer. Want in dromen kan alles!



Deze kleurplaat is voor: van:

Dromenblazers



 

Kriebel (2+)

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 viool, 
zjoef, de marimba in kruipt? Een vioolspelende 
zanger, een dansende percussionist en een 
zingende danseres nemen je mee in een speelse 
ontmoeting tussen dans, muziek en stem. 
Een peuterconcert dat alle zintuigen kriebelt.

Kriebel is een productie van Oorkaan, De 
Nationale Opera en Philharmonie Luxembourg.

Zie oorkaan.nl voor de speellijst van Kriebel.
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Oorkaan 
muziek voor een jong publiek

Jeugdmuziekgezelschap Oorkaan speelt met professionele musici 
theatrale concerten voor een jong publiek. Oorkaan laat zo veel 
mogelijk kleine en grote oren de oneindige wereld van muziek 
ontdekken. Klassieke muziek uit de hele wereld van vroeger en nu, 
klinkt in theatrale en verrassende vormen. Net als bij een concert is 
een Oorkaan-voorstelling (bijna) zonder woorden en staan er alleen 
musici op toneel. Je kijkt je oren uit!

Antonín Dvořák (1841 – 1904) 
Largo, deel 2, uit Symfonie nr. 9
‘Uit de Nieuwe Wereld’
George Gershwin (1998 – 1937)
Cuban Overture
Felix Mendelssohn Bartholdy
(1809 – 1847)
Variations Sérieuses 

In Dromenblazers hoor je deze muziek:
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Verbeeld jouw droomwereld!  

HOE KLINKT JOUW DROOMWERELD? En hoe ziet deze eruit? Ga 
naar onze website oorkaan.nl, kijk bij Dromenblazers bij VOOR THUIS 
en download de dromenwolk. Print deze uit en teken of omschrijf 
hierin jouw droomwereld. Welllicht hoort hier een dromerig muziekje 
bij, een feestje of de hele dag spelletjes spelen? Maak er een foto van 
en mail deze naar info@oorkaan.nl en maak kans op een muzikale 
droomprijs! 

Wist je trouwens dat je van een biologische wortel een klarinet kunt 
maken? Wil je weten hoe? Bekijk op oorkaan.nl een filmpje waarin 
Bart en Tom van het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet het haarfijn 
uitleggen! 

Wist je dat…

een klarinet een blaasinstrument is en er kleine en 
grote klarinetten bestaan? De naam klarinet komt van 
clarinetto, een verkleinwoord van het Italiaanse clarino, 
een soort trompet en is uitgevonden rond 1690. 
Je hebt heel veel verschillende soorten klarinetten, 
eigenlijk zoals een grote familie: van de hele lage grote 
contrabasklarinet tot de kleine hoge as klarinet. En 
wist je dat vroeger voor iedere toonsoort een andere 
klarinet werd gebruikt? Dat hoeft gelukkig niet meer!

regie Caecilia Thunnissen 

composities Leonard Evers

choreografie Milena Sidorova 

dramaturgie Erin Coppens 

zang en viool Tiemo Wang 

slagwerk en dans Vitaly Medvedev 

dans en stem Sarah Reynolds

Gustav Mahler (1860-1911)
Symfonie 1, deel 3 
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
variatie 27 uit de Goldbergvariaties
Gustav Mahler (1860-1911)
Symfonie 1, deel 2 
Benny Goodman (1909- 1986)
Let’s Dance

Genomineerd 
voor de 

YAMawards 2020
voor ‘Best Small 

Ensemble’
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JE Word vriendje van Oorkaan!

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!

Meld je aan via
oorkaan.nl/word-vriendje

Voor meer informatie:
info@oorkaan.nl

Word vriendje

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

Onze schoolconcerten worden mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Oorkaan wordt financieel ondersteund door

Fotografie Michiel Spijkers, Feiko Koster

 volg ons op


