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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. 
Dromenblazers is een magisch vrolijk klarinetconcert voor iedereen van 6 tot 106 waarin  
de vier mannen van het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet soepel switchen tussen  
verschillende muziekstijlen. Van Gershwin tot Mahler tot Dvorák en meer. Want in dromen 
kan alles!

Het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet is een veel gezien en geliefd ensemble op de  
Nederlandse muziekpodia. Samenspel, hun liefde voor de hele klarinetfamilie en vooral het 
plezier in muziek, kenmerken het kwartet. 
Jeugdmuziekgezelschap Oorkaan maakt met topmusici theatrale concerten voor een jong 
publiek. Oorkaan laat zo veel mogelijk kleine en grote oren de oneindige wereld van muziek 
ontdekken. Dit gebeurt in theatrale en verrassende vormen. Net als bij een concert is de 
voorstelling (bijna) zonder woorden en staan er alleen musici op toneel. Bij Oorkaan klinkt 
klassieke muziek uit de hele wereld, van vroeger en nu. Je kijkt je oren uit!  •

Dromenblazers 
              met het Nieuw 
   Amsterdams Klarinet Kwartet 

Regisseur Mart 
van Berckel op 
 theaterkrant.nl:

‘Jonge kinderen kunnen al 
 gefascineerd raken door iets 
wat heel langzaam beweegt. 

Dat hele zintuiglijke, dat 
 helemaal losstaat van alles wat 
rationeel is, sluit eigenlijk heel 

erg aan bij hoe ik zelf in het 
theater wil zitten.’ • ‘Muziek is 
sowieso iets totaal anders dan 

taal. Taal gaat heel erg over 
het geven van betekenis, maar 
muziek gaat daaraan voorbij. 

Iets hoeft niet in woorden 
uitgedrukt te worden om van 

betekenis te zijn.’

Wie doen er mee?
regie Mart van Berckel musici 
Nieuw Amsterdams Klarinet 

Kwartet Tom Wolfs, Jesse Faber, 
Bart de Kater en Sergio Hamer-
slag scenografie Vera Selhorst 
regieassistentie Merit Vessies 
techniek Jessy van Adrichem 

productieleiding Merel de Bruin/
Selma Hanzon-Keijzer artistieke 

leiding Caecilia Thunnissen 
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• Dromenblazers (6+) 
• 10 oktober (première Concertgebouw Amsterdam) 

t/m 2 mei
• oorkaan.nl

LUISTERWIJZER: 
Betoverend 
Swingend

 


