PERSBERICHT - Oranjewoud, 9 december 2020

Dorien van Londen nieuwe zakelijk directeur Oranjewoud Festival
Dorien van Londen (1966) is per 1 januari de nieuwe zakelijk directeur van Oranjewoud Festival. Zij neemt
het stokje over van Immie Jonkman die sinds kort directeur is bij LF2028, de legacy-organisatie van
Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.
Van Londen bekleedde eerder directeursfuncties bij PolyGram en Universal Music. Zij was lid van het
managementteam van Muziek Centrum Nederland en tot voor kort directeur van literair-managementbureau
Shared Stories.
Zowel het bestuur, het team als artistiek directeur Yoram Ish-Hurwitz zijn blij met de komst van Dorien van
Londen. Yoram: ‘Dorien is een ervaren zakelijk directeur en een bevlogen cultuurprofessional. Met haar
brede netwerk kan zij een wezenlijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Oranjewoud Festival.
Immie was twee jaar bij het festival betrokken. In deze periode zijn grote stappen gezet. Daarvoor zijn wij
haar zeer dankbaar.’
Voor Dorien van Londen is haar rol bij Oranjewoud Festival een waardevol vervolg op eerdere
werkzaamheden: ‘Na een aantal mooie jaren in de uitgeefbranche vind ik het fijn om weer een groot deel van
mijn tijd te besteden aan muziek. Oranjewoud Festival heeft de afgelopen jaren, mede dankzij LF2018, een
indrukwekkende groei doorgemaakt. Ik ben verheugd dat ik samen met Yoram en het team mag gaan
bijdragen aan de volgende, belangrijke fase. Daarbij laat ik mij inspireren door de schitterende programma’s
die op stapel staan, het indrukwekkende netwerk van mensen en organisaties die het festival een warm hart
toedragen en vooral ook door de locaties in Oranjewoud. De kracht van muziekbeleving in beeldschone
natuur is altijd groot. Zeker nu gezondheid voorop staat, is dat van onschatbare waarde. Ik zie Oranjewoud
Festival niet alleen als zuurstof voor de geest en voor het publiek maar zeker ook voor mijzelf. Ik ga graag aan
de slag!’

Niet bestemd voor publicatie voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:
Dorien van Londen via 06 21 82 40 00 of dorien@oranjewoudfestival.nl
Yoram Ish-Hurwitz via 06 44 11 09 85 of yoram@oranjewoudfestival.nl
Rechtenvrije foto’s kunt u opvragen bij Franca Klaus, 06 40 31 40 11 of franca@oranjewoudfestival.

