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ACHTSTE EDITIE ORANJEWOUD FESTIVAL SCOORT MET FANTASTISCH
PROGRAMMA
De achtste editie van Oranjewoud Festival was een klinkend succes. Vanaf woensdagavond 29 mei tot en
met zondagavond 2 juni wisten bijna 16.000 bezoekers hun weg hun weg te vinden naar het Friese
Oranjewoud. Met name het aantal betalende bezoekers is naar verhouding flink toegenomen. Opvallend
zijn de hoge waarderingsscores van het publiek voor de optredens van de musici uit het
hoofdprogramma. Artistiek directeur Yoram Ish-Hurwitz: “Ik heb geleerd van voorgaande edities om bij
de programmering nog meer mijn intuïtie te volgen dan ingebeelde verwachtingen”.
Het hoofdprogramma bestond uit 28 concerten verspreid over vijf locaties. Het Berlijnse Stegreif Orchester
was dit jaar Orchestra in Residence en speelde twee keer in Thialf #freebrahms, het Zonsopgangconcert
met violiste Rosanne Philippens en in kleine bezetting gevarieerde miniconcerten tijdens de Nacht van het
Park en in De Proeftuin.
Andere hoogtepunten waren het openingsconcert door de Duitse musiciennes Salut Salon met hun
cabaretske liefdesprogramma waaruit een voortreffelijk vakmanschap sprak. De wereldberoemde
mezzosopraan Anne Sofie von Otter vereerde Oranjewoud met haar bezoek. Haar optreden samen met
Brooklyn Rider maakte diepe indruk op de aanwezigen. Diezelfde avond wist harpist Remy van Kesteren
het publiek nogmaals te betoveren met zijn nieuwe programma Shadows. The Erlkings waren met hun
onconventionele benadering van Schuberts liedkunst de verrassing van het festival.
De nieuwe Kinderproeftuin bleek een schot in de roos. Iedere dag konden kinderen tussen 4 en 12 jaar op
een speelse manier kennis maken met vele vormen van muziek. Gedurende vier dagen wist dit onderdeel
ruim tweeduizend bezoekers te trekken.
De volgende editie van Oranjewoud Festival vindt plaats van donderdag 28 mei tot en met maandag 1 juni
2020.
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