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Jeugdmuziekgezelschap Oorkaan lanceert vijftallige hoorspelreeks
Na de lancering van het Oorkaan hoorspel Romeo en Julia zijn nu ook
Meneer Sax, Nachtvlinder, Krijgerszoon en Zwarte Monster online beschikbaar.
Het leukste luistercadeau voor de feestdagen voor het hele gezin.

Lancering reeks van 5 Oorkaan-hoorspelen
Na de lancering van het hoorspel Romeo en Julia
zijn nu ook de hoorspelen Zwarte Monster met
Tobias Borsboom, Krijgerszoon met het Cello Octet
Amsterdam, Nachtvlinder met het Dudok Quartet
Amsterdam en Meneer Sax met het Ebonit
Saxophone Quartet online verkrijgbaar.
Sanne Schuhmacher schreef hiervoor korte
verhalen waarin woord en muziek elkaar als
verteller afwisselen, met stem/acteurs Jouman
Fattal, Steven Stavast, Gustav Borreman en
Maartje van de Wetering. De hoorspelen zijn zowel
los als gebundeld online beschikbaar. Een prachtig
cadeau voor de feestdagen!
[ ISBN – nummer: 9789083114385 ]
Vanaf 2017 ontwikkelde Oorkaan diverse hoorspelen ter verdieping van haar theatrale concerten,
het prikkelen van de fantasie en het ontwikkelen van het luistervermogen. Juist in deze tijd waarin
het bezoeken van live concerten even niet vanzelfsprekend is, biedt Oorkaan online een bijzondere
luisterervaring, waarbij de hele familie op speelse wijze kan genieten van de mooiste klanken van o.a.
Tsjaikovski, Bach, Bartók, Beethoven, Brahms, Debussy, Ravel, Rossini, Mendelssohn en Telemann.
Credits
tekst Sanne Schuhmacher dramaturgie Caecilia Thunnissen
opnameregie Caecilia Thunnissen, Hans Smit stemopname en montage Frans de Rond
Lees HIER meer informatie over de hoorspelen en alle betrokkenen
Online verkrijgbaar
De Oorkaan hoorspelen zijn verkrijgbaar via
Storytel, Kobo Plus, Luisterrijk, Bol.com, Libris en De Slegte
Zwarte Monster
Het is een koude gure nacht. Meneer Tobias leest in zijn fauteuil een boek.
Ineens vallen de lichten uit en maakt de grote zwarte vleugel uit het niets
geluid. Hij brult, hij briest, de toetsen worden ingedrukt zonder dat er iemand
zit. Maar dan hoort Meneer Tobias het huilen van de vleugel. Sinds die nacht
is alles anders … Beluister HIER een fragment.
uitvoering Tobias Borsboom stemacteur Gustav Borreman
muziek Brahms, Chopin, Debussy, Mendelssohn
[ ISBN – nummer: 9789083114309 ]

Meneer Sax
Meneer Sax woont al zijn hele leven op een heel gewoon pleintje. Een nieuw
buurmeisje verstoort de rust van de oude Meneer Sax. Overdag tettert ze op
haar saxofoon en 's nachts sluipen de tonen bij Meneer Sax naar binnen. Een
grote twinkel blinkel fonkel ster aan de hemel brengt Meneer Sax en het
buurmeisje samen, en een geheim komt uit… Beluister HIER een fragment.
uitvoering Ebonit Saxophone Quartet stemacteurs Maartje van de Wetering,
Gustav Borreman muziek Bach, Mendelssohn, Ravel, Rossini, Telemann
[ ISBN – nummer: 9789083114323 ]
Krijgerszoon
In een diep woud woont een dappere krijgerszoon samen met zijn moeder en
zijn beste vriend Raaf. Samen met Raaf beleeft hij de mooiste avonturen in het
bos. Elke avond, wanneer het donker wordt, steekt zijn moeder het kampvuur
aan. Maar op een avond wanneer de schemer valt komt zijn moeder maar niet
naar huis... De krijgerszoon gaat naar haar op zoek. Beluister HIER een
fragment.
uitvoering Cello Octet Amsterdam stemacteur Steven Stavast muziek Bartók
[ ISBN – nummer 9789083114347 ]
Nachtvlinder
Het is lente en de zon schijnt. Dochter en vader drinken samen verse thee en
wandelen in de fleurige tuin. Vader vertelt over de metamorfose van een
vlinder: van eitje, rups tot vlinder. De dochter vraagt zich af wie eigenlijk haar
moeder is? Vader raakt van slag, maar de volgende ochtend durft hij het
geheim te vertellen. Beluister HIER een fragment.
uitvoering Dudok Quartet Amsterdam stemacteurs
Maartje van de Wetering, Gustav Borreman muziek Beethoven
[ ISBN – nummer: 9789083114330 ]
Romeo en Julia
Heel lang geleden was er een straat waarin twee families woonden, de familie
van Romeo en de familie van Julia. De families hadden al zo lang ruzie, dat
niemand meer wist waar die ruzie eigenlijk over ging. De verliefde Romeo en
Julia willen maar één ding, niet meer wonen in de straat van haat, maar in de
straat van vrede en liefde. Hierbij kiezen Romeo en Julia voor een andere
afloop. Beluister HIER een fragment.
uitvoering Concertgebouworkest acteurs/stemmen Jouman Fattal,
Steven Stavast muziek Tsjaikovski
[ ISBN – nummer: 9789083114316 ]

OORKAAN
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! oorkaan.nl
Noot voor de redactie: voor meer informatie, interviews of beeldmateriaal kunt u contact opnemen
met Emily Perez | emily@oorkaan.nl | +31 (0)20-2440215.

