PERSBERICHT - Oranjewoud, 28 januari 2019

Oranjewoud Festival presenteert internationaal debuut Stegreif Orchester
Eerste hoogtepunten van Oranjewoud Festival 2019 bekend
Vrij bewegend en dirigentloos hele symfonieën uit het hoofd spelend die doorspekt zijn met
improvisaties: het Stegreif Orchester maakte in Duitsland furore met spectaculaire uitvoeringen
van #freebeethoven en #freeschubert. Met het derde project #freebrahms beleeft dit jonge
Berlijnse orkest zijn internationale debuut tijdens Oranjewoud Festival. Andere hoogtepunten zijn
optredens van de Zweedse mezzosopraan Anne Sofie von Otter met het New Yorkse strijkkwartet
Brooklyn Rider, het cabareteske Duitse kwartet Salut Salon en een middernachtconcert met de
Nederlandse harpiste Lavinia Meijer.
Klassieke symfonieën vormen het uitgangspunt van het in 2016 opgerichte Stegreif Orchester. Het
spel van de dertig musici wordt gekenmerkt door hun intensieve onderlinge communicatie, de
interactie met publiek, choreografie, groove en authenticiteit. Deze ongewone uitvoeringspraktijk
vraagt om een bijzondere locatie: het ruim vijftig jaar oude ijshockeystadion van Thialf Heerenveen
wordt speciaal voor het Stegreif Orchester ingericht. Op een speeloppervlak van 1.800 vierkante
meter vermengt het orkest zich met het publiek tijdens de even uitzonderlijke als opzwepende
uitvoering van de derde symfonie van Johannes Brahms.
Bij het openingsconcert van Oranjewoud Festival draait alles om het fenomeen dat componisten van
alle tijden heeft geïnspireerd: liefde. De Duitse musiciennes van Salut Salon laten geen kant van ’s
werelds meest universele taal onberoerd.
De Zweedse mezzosopraan Anne Sofie von Otter en het Amerikaanse strijkkwartet Brooklyn
Rider brengen werken van componisten en songwriters als Caroline Shaw, Elvis Costello en Kate
Bush. Het resultaat is een kleurrijk programma dat niet in een vooraf gedefinieerd hokje past
De musici van het Stegreif Orchester geven ook miniconcerten tijdens De Nacht van het Park als
opmaat naar het Middernachtconcert, een solo-optreden door harpiste Lavinia Meijer.
De achtste editie van Oranjewoud Festival vindt plaats van woensdag 29 mei tot en met zondag
2 juni. Het complete festivalprogramma wordt 23 februari bekendgemaakt. De kaartverkoop start op
1 maart.
www.oranjewoudfestival.nl
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