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Stegreif Orchester Residency
Het Berlijnse Stegreif Orchester is een orkest als geen ander. De jonge
spelers vinden oogcontact met het publiek belangrijker dan zich te
verschuilen achter lessenaars. Liever bewegen zij zich vrij rond dan
vastgekluisterd te zitten op een stoel. Zij spelen hele symfonieën uit het
hoofd en combineren hun optredens met talloze improvisaties.
Oranjewoud Festival nodigt Stegreif Orchester uit voor een residency
waarin het gezelschap op uiteenlopende manieren van zich laat horen en
onderdelen ontwikkelt voor het festival.
www.oranjewoudfestival.nl/stegreif

#freebrahms

Stegreif Orchester keert Brahms
binnenstebuiten en ondersteboven

Thialf IJshockeyhal:
• donderdag 30 mei 2019 - 20.00-21.30 uur
• zondag 2 juni 2019 - 14.00-15.30 uur
Oranjewoud Festival organiseert met trots
het internationale debuut van dit unieke
orkest. Dit 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. In vier delen bewijst het
Stegreif Orchester hoe deze 136 jaar oude
muziek een volledige gedaantewisseling kan
ondergaan en publiek van alle generaties voor
zich weet te winnen.

Stegreif Sessions

Drie sets in uiteenlopende stijlen

Proeftuin Terraspodium, vrijdag 31 mei 2019
tussen 12.00 en 19.00 uur
Session #1
Een cello. Een viool. Een stem.
Het pure. Het echte. Het eenvoudige.
Een trio gaat op reis in een mix van singersongwriter, klassiek strijktrio en poëzie. Laat
je verrassen en meevoeren door deze drie
dames van het Stegreif Orchester.

Session #2
Jazz. Kind of blue. Een bakker op de bugel,
met kleurrijke gitaarklanken eronder. De
rook in het geluid van de bugel vliegt over
kortstondige gitaarakkoorden. Het duo is de
belichaming van vrijheid en geniet al lang van
een diepe vriendschap en verbondenheid.
Session #3
Een langdurige verbinding heerst tussen
deze twee musici. Al meer dan tien jaar
combineren zij het expressieve, energieke
kamermuziekspel. Vrij van bladmuziek,
vrij van genres, bewegen zij zich tussen
zigeunermuziek en klassieke muziek.

Zonsopgangconcert

Begroet de dag met Rosanne Philippens en
Stegreif Orchester

FB Oranjewoud Paviljoen,
zaterdag 1 juni 2019 - 5.00-6.00 uur (met na
afloop een gezamenlijk ontbijt in De Proeftuin)
Begroet de nieuwe dag en sta op nog
voordat de zon over de horizon gluurt.
Op deze bijzondere ochtend word je met
thee verwelkomd door de leden van het
Stegreif Orchester, de ontwakende natuur
besprenkelend met de eerste muzikale
klanken als dauw op de jonge blaadjes.
Terwijl het publiek binnendruppelt,

ontplooien de flarden muziek zich tot een
van de hoogtepunten uit het romantische
concertrepertoire: het vioolconcert van de
Finse componist Jean Sibelius. Aanvankelijk
verscholen maar dan steeds duidelijker maakt
violiste Rosanne Philippens zich los van het
rondwandelende orkest in een vertolking
van het eerste deel van dit meesterwerk. De
muziek lijkt de sfeer van de Finse meren te
verklanken: op sommige plekken donker en
rustig, op andere plekken vol beroering en
sprankelend licht.
Wie denkt dat de musici van begin
tot eind de partituur letterlijk volgen, komt
bedrogen uit. Stegreif doorspekt het werk
met improvisaties om tenslotte uit te monden
in een wilde Cubaanse dans. Hoog tijd voor
een gezamenlijk ontbijt waarin musici en
publiek zij aan zij genieten van een uitgebreid
assortiment aan lekkernijen. Laat de dag maar
beginnen!

Nacht van het Park

Betreed een wereld van droom en
werkelijkheid, lich en duisternis, stilte en
muziek

Overtuin en FB Oranjewoud Paviljoen
zaterdag 1 juni 2019 - 22.30-1.00 uur
De sprookjesachtig verlichte Overtuin
vormt op zaterdag 1 juni het decor voor een
fantastisch nachtprogramma. Stap in een
feeërieke wereld waarin licht door duisternis
wordt verdrongen, droom en werkelijkheid
met elkaar vervloeien en de stilte zo nu en dan
plaatsmaakt voor wonderschone klanken.

Deel 1: Sheherazades Dromen
In dobberende bootjes, op de grillige takken
van een oude beuk, in een koepelvormige
tent en op diverse (verborgen) locaties
verspreid over de tuin kun je genieten van
miniconcerten door de musici van het Stegreif
Orchester. Wandel van droom naar droom
en laat je verrassen door de wonderlijke
klankstroom In C van Terry Riley,
een e-cellist met iPads, een tubist en hoornist
met groove, Venezolaanse ritmes en Ierse
volksmelodieën.
Deel 2: Middernachtconcert
Tegen twaalven verzamelt iedereen zich bij
het hoofdpodium om te luisteren naar het
Middernachtconcert door de Nederlandse
harpiste Lavinia Meijer. Sluit je ogen en glij
weg op de warme klanken van Satie, Glass
en Debussy tot de harmonieuze duisternis je
omarmt en je bijna in een zachte slaap wiegt.

