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Het jongNBE tijdens het Prinsenwijkconcert 2014 | Foto Theo Kwant

Verslag Festival Oranjewoud 2014

I. Inhoudelijk verslag
Van 23 tot en met 25 mei 2014 vond de derde editie plaats van Festival Oranjewoud
(voorheen Landgoedconcerten Oranjewoud). Veertien concertprogramma’s en
zeven randprogramma’s werden uitgevoerd op en rond de historische
buitenplaatsen van Oranjewoud en in Museum Belvédère.
Opnieuw is sprake van een forse stijging van het aantal bezoekers ten
opzichte van de vorige editie. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan
het afsluitende Prinsenwijkconcert dat voor het eerst plaatsvond. De publieke
waardering voor het festival blijft onverminderd groot, zoals blijkt uit de na
afloop gehouden publieksenquête. Ook was er ruime belangstelling vanuit de
lokale, regionale en landelijke pers, hetgeen zich uitte in de vorm van een aantal
voorpublicaties en enkele positieve recensies.
Programma
a. Muzikaal programma
Verbonden gezichtspunten
Thema dit jaar was Verbonden gezichtspunten,
geïnspireerd door de aanleg en heropening van een
historisch wandelpad in het buurtschap Brongerga in
Oranjewoud. Het pad vormt een nieuwe verbinding
tussen de uitkijktoren Belvédère en het gelijknamige
museum. De verbinding tussen het letterlijke en het
figuurlijke vergezicht van beide Belvédères fungeerde
als metafoor voor het festivalthema. Soortgelijke
verbintenissen herhaalden zich gedurende het hele
festival: buitenkant en binnenkant, cultuur en natuur,
traditie en vernieuwing, elektronisch en akoestisch,
professionals en amateurs, materiële en immateriële
rijkdom, beeldende kunst en muziek, genoteerd en
geïmproviseerd alsmede de verschillende visies op het
begrip tijd. De muziek maakte als tussenliggend ‘pad’
het onderlinge verband voelbaar en te bewandelen. Het
programma kende dit jaar vier primeurs:

Tasten
Ten eerste was er de wereldpremière van de compositie
Tasten van Arnold Marinissen voor saxofoonkwartet,
piano, slagwerk en een gebouw. Het gebouw in kwestie
was Museum Belvédère. De musici, die zich in eerste
instantie door en om het gebouw verspreidden om het
tot klinken te brengen, waren live op beeldschermen en
met luidsprekers te volgen voor het publiek. Te horen
en te zien was hoe de materialen glas, steen, metaal,
kunststof, hout en elektrische apparatuur tot leven
werden gebracht en bouwstenen voor het stuk vormden.
Eén voor één druppelden de musici vervolgens de ruimte
binnen waar het publiek zat om het stuk te vervolgen op
hun eigen instrument. In juli en augustus 2014 zal het
stuk nog worden uitgevoerd in het Groninger Museum
(tijdens het Peter de Grote Festival) en de Hermitage
Amsterdam (tijdens het Grachtenfestival).
Silent Concert
Een tweede primeur betrof het Silent Concert, naar
analogie van de bekende Silent Disco, waarbij het publiek
met koptelefoons luistert naar muziek die voor anderen
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niet te horen is. Artistiek leider Yoram Ish-Hurwitz besloot
dit concept toe te passen op een pianorecital. Yamaha,
fabrikant van zogenaamde silent piano’s, reageerde
enthousiast. ’s Avonds laat, in een dubbele indianentipi
in de Overtuin, hoorde het publiek de klanken van Liszt
en Debussy, terwijl het park in diepe rust gehuld was.
Toeschouwers spraken van een zeer bijzondere, directe
ervaring. De organisatie ziet ruimte voor technische
verbetering, maar beschouwt het concert al met al als
zeer geslaagd.
Tipi’s Klassiek
Ten derde was er het programma-onderdeel Tipi’s
Klassiek. Dat bestond uit een vijftal contrasterende
mini-concerten in evenzoveel tipi’s. Wandelend van tipi
naar tipi proefde het publiek van vijf totaal verschillende
programma’s, van barokmuziek tot een hiphop-versie van
Mozart. Door de variëteit opzet was het programma bij
uitstek geschikt als eerste kennismaking met klassieke
muziek, al was de totale duur wellicht wat aan de
lange kant. Het hoge niveau van de uitvoerende musici
(onder anderen het duo Izhar Elias en Erik Bosgraaf en
harpiste Godelieve Schrama) garandeerde dat ook de
doorgewinterde concertbezoeker aan zijn trekken kwam.
Prinsenwijkconcert
Tot slot werd voor het eerst het afsluitende, vrij
toegankelijke Prinsenwijkconcert georganiseerd. Dat
vond plaats op het water tussen Museum Belvédère en
Landgoed Oranjewoud. Het jongNBE, de kweekvijver van
het vermaarde Nederlands Blazers Ensemble, verzorgde
een spetterend concert voor het in groten getale
toegestroomde publiek. Het prachtige weer droeg zeker
bij aan de sfeer. Verschillende toeschouwers spraken van
de geboorte van een nieuwe traditie.
Saxomania
Daarnaast was er bijzondere aandacht voor de saxofoon,
ter gelegenheid van het tweehonderdste geboortejaar
van Adolphe Sax. Onder de titel Saxomania vond op
24 mei in de Oranjerie van landgoed Oranjestein een
uitgebreid programma plaats waarin de saxofoon
centraal stond, met concerten, een masterclass en

6

een filmvertoning. Ook zijn verbindingen met andere
disciplines aangegaan zoals vertelkunst, dans en
beeldende kunst. Uiteraard waren er ook ‘traditionele’
concerten, zoals een (tweemaal uitverkocht) programma
met viooltalent Noa Wildschut en een concert van het
Fresco Trio.
Uitvoerende musici
Tot de uitvoerende musici behoorden het Amstel
Quartet, Godelieve Schrama, Arno Bornkamp, Femke
IJlstra, Noa Wildschut, Erik Bosgraaf, Izhar Elias,
VOCAALLAB, Charlotte Riedijk, Joris van Rijn, Katharina
Gross, Szymon Marciniak en anderen. Er is op zeer hoog
niveau gemusiceerd.
Bijzondere presentatievormen
Een van de doelstellingen is om klassieke muziek in
het algemeen en hedendaagse muziek in het bijzonder
toegankelijk te maken voor een breder publiek.
Dit hebben wij getracht te bereiken door gebruik
te maken van bijzondere presentatievormen zoals
hierboven omschreven. Uit de (dit jaar voor het eerst
gehouden) publieksenquête bleek dat maar liefst 96%
van de respondenten de kwaliteit van de concerten
beoordeelden als ‘goed’ of ‘zeer goed’. Zie voor het
volledige programma het bijgevoegde programmaboekje.
b. Educatief programma
Masterclass saxofoon
Zoals hierboven vermeld vond in de Oranjerie van
landgoed Oranjestein een masterclass saxofoon plaats,
die werd verzorgd door coryfee Arno Bornkamp en
Femke IJlstra (onder meer vaste saxofoniste van het
Koninklijk Concertgebouworkest). Studenten uit het
hele land kregen de hele dag intensief les en brachten
het geleerde meteen in de praktijk met een afsluitend
presentatieconcert. ’s Avonds bezochten zij het concert
dat IJlstra en Bornkamp verzorgden met pianist Ivo
Janssen. De reacties van de deelnemers aan de
masterclass waren zeer positief.

Jacobien Rozemond speelt ‘Duizend-en-één-Nacht’ in een tipi | foto Theo Kwant
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Tipi’s Educatief
Daarnaast vond een pilot plaats in samenwerking met
het lokale centrum voor de kunsten, Ateliers Majeur. Met
leerlingen van groep 8 van twee basisscholen werd in de
Overtuin in een dubbele tipi gewerkt aan een verbinding
tussen muziek en beeldende kunst onder leiding van
twee beeldend kunstenaars. Het Amstel Quartet trad
op als aanjager en muzikale inspirator. De proef heeft
inmiddels geleid tot afspraken met de betrokken partijen
om het project tijdens de volgende editie uit te breiden
naar twaalf basisscholen in de gemeente Heerenveen,
waarbij de leerlingen gedurende een blok van activiteiten
worden verdeeld over drie dagen. Doel is kinderen in
aanraking te brengen met cultuur in het algemeen en
klassieke muziek in het bijzonder alsmede de bevordering
van de maatschappelijke integratie van het festival.
c. Randprogramma
Nieuw deze editie was de uitgebreide aandacht
voor randprogrammering, waaronder de interactieve
openingsceremonie Belvédère2Belvédère, een
masterclass, een excursie naar de nabijgelegen
Ecokathedraal van kunstenaar Louis le Roy, een Silent
Movie Café met een documentaire over Adolphe Sax en
yogasessies. De randprogramma’s werden goed bezocht
en droegen bij aan de veelkleurigheid en toegankelijkheid
van het festival.

Marketing en publiciteit
Het festival, dat zich de eerste twee edities presenteerde
onder de naam Landgoedconcerten Oranjewoud,
heeft dit jaar kleine naamswijziging ondergaan en
heet voortaan Festival Oranjewoud, met als ondertitel
Landgoedconcerten. Dit sluit aan bij het bredere profiel
en loopt vooruit op de internationalisering in de aanloop
richting 2018 (Leeuwarden Culturele Hoofdstad van
Europa).
Voor de editie 2014 werd voor het eerst gewerkt
met professionele publiciteitsmedewerkers. Er zijn een
viertal persberichten verspreid. Het publicitaire drukwerk
bestond onder andere uit een programmaboekje, twee
soorten A0-affiches waarvan één gecombineerd met de
Dag van het Park van de gemeente Heerenveen, A3affiches, promotiekaartjes voor het Prinsenwijkconcert,
vlaggen en banieren. De A3-posters en promotiekaartjes
werden, net als voorgaande jaren verspreid door Volle
Zalen uit Groningen. Anders dan voorheen, toen de
programmaboekjes pas tijdens het festival aan de
bezoekers werden uitgedeeld, werden de boekjes dit
Szymon Marciniak op Landgoed Oranjewoud | foto Sandra Heldring

Locaties
De concerten en randprogramma’s vonden net als
tijdens de eerdere festivals plaats op de landgoederen
Oranjewoud en Klein Jagtlust, de Oranjerie van landgoed
Oranjestein en Museum Belvédère. Nieuwe locaties
dit jaar waren de uitkijktoren Belvédère, de tipi’s in het
parklandschap van Oranjewoud, de historische Overtuin,
de Ecokathedraal en de Prinsenwijk, het water tussen
Museum Belvédère en Landgoed Oranjewoud.
Voor veel mensen is de drempel om een klassiek
concert te bezoeken hoog. Door gebruik te maken van
verrassende, niet alledaagse locaties, wordt geprobeerd
deze te verlagen.

Amsterdam. Een mooi voorbeeld van een geheel dat
meer is dan de som der delen; dit project kon alleen
slagen dankzij het feit dat het op meer dan één plek
wordt uitgevoerd.
Andere partners waren onder meer de gemeente
Heerenveen (Dag van het Park), Staatsbosbeheer,
Ateliers Majeur, Stichting Tijd, Heerenveense Kunstkring
en All Ears geluidstechniek.

Samenwerkingsverbanden
Tijdens deze editie van het festival is samengewerkt
met verschillende partners. Eigenaren en beheerders
van Museum Belvédère, Stichting FB Oranjewoud
(Landgoed Oranjewoud), Klein Jagtlust en landgoed
Oranjestein (de Oranjerie) stelden niet alleen hun locaties
ter beschikking, maar waren ook zeer behulpzaam bij
verschillende productionele zaken.
Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud bood onderdak
aan festivalbezoekers en musici. Het paviljoen tegenover
het hotel was in gebruik als productiekantoor en als
centraal informatiepunt voor de bezoekers. Een grote
verbetering ten opzichte van vorig jaar.
De eerder genoemde compositie Tasten is
een initiatief van Festival Oranjewoud waarbij een
samenwerking is aangegaan met twee andere festivals,
te weten het Grachtenfestival en het Peter de Grote
Festival, en een drietal musea, namelijk Museum
Belvédère, het Groninger Museum en de Hermitage in
7
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jaar in de aanloop naar het festival actief ingezet als
promotiemiddel en breed verspreid.
Verder is een korte commercial uitgezonden
op de regionale radio. Voorafgaand aan het festival
is een Vriendenconcert georganiseerd waarbij het
nieuwe programma officieel werd gepresenteerd en
de kaartverkoop van start ging. Vrienden en andere
geïnteresseerden werden op de hoogte gehouden
van de laatste ontwikkelingen door middel van
nieuwsbrieven. Daarnaast vonden promotieconcerten
plaats voor de Commerciële Club Zuid-Friesland (CCZF)
en bij sponsor BASF.
De Steunstichting Landgoedconcerten
Oranjewoud heeft zich actiever toegelegd op de werving
van nieuwe Vrienden van Festival Oranjewoud. Met
name het hierboven genoemde Vriendenconcert bleek
hiervoor een effectief instrument. Hiermee wordt het
draagvlak onder het festival verder verbreed.
Ondanks de veel grotere publicitaire inzet kwam
de kaartverkoop aarzelend op gang. Nieuwsbrieven en
advertenties zorgden, anders dan bij eerdere edities,
nauwelijks voor een piek in de verkoop. Het feit dat de
kaarten alleen online te bestellen waren, heeft wellicht
een negatieve invloed gehad. Verder zou het kunnen dat
de prijzen voor sommigen aan de hoge kant waren.
Desondanks is het bezoekersaantal fors
gestegen, naar zo’n 1.500 in totaal. Een deel daar
van is toe te schrijven aan het vrij toegankelijke
Prinsenwijkconcert, maar ook het aantal verkochte
kaarten was groter dan vorig jaar.
Dit jaar werd voor het eerst een publieksenquête
gehouden, bestaande uit een elftal vragen. De respons
bedroeg 42%. Enkele opvallende uitkomsten zijn
het hoge percentage nieuwe bezoekers (49%), de
waardering van het muzikale programma (63% zeer
goed, 33% goed) en de concertlocaties (71% zeer goed,
27% goed). 47% beoordeelde de organisatie als goed,
31% als zeer goed. 57% van de respondenten gaf
aan het festival volgend jaar zeker weer te bezoeken,
37% waarschijnlijk. De meeste respondenten vonden
de toegangsprijzen redelijk. Een deel gaf echter aan
deze hoog of zelfs zeer hoog te vinden. De mate van
waarschijnlijkheid dat bezoekers het festival zouden
aanbevelen bij anderen scoorde gemiddeld 84,5%. Het
festival als geheel ontving een 8,5 als gemiddeld cijfer.
Voor een lijst met alle publicitaire uitingen,
media-aandacht, foto’s en dergelijke, zie bijlagen.
Organisatie
De artistieke leiding en programmering van Festival
Oranjewoud zijn in handen van Yoram Ish-Hurwitz, die
als pianist ook meespeelde in een aantal concerten.
Per januari 2014 is Harm Witteveen (onder andere
voormalig zakelijk leider van het Grachtenfestival)
aangesteld als zakelijk leider. Publiciteit en marketing
zijn in handen van Anne Madrid y Lopez en Michiel
Klerken (verantwoordelijk voor de marketing van
Soldaat van Oranje). Voor de productieleiding is Hugo
Brouwer (onder andere Noorderslag) aangetrokken.
Met deze versterkingen van het festivalteam is de
organisatie verder geprofessionaliseerd. In de aanloop
naar het festival is de organisatie uitgebreid met een
8

productieassistent en ca. 30 vrijwilligers.
De samenstelling van het bestuur van Stichting
Landgoedconcerten Oranjewoud is enigszins gewijzigd:
secretaris Freek van Zadelhoff is uitgetreden en
opgevolgd door Ingrid Metz, werkzaam als mediator bij
Het Akkoord. Aad Zillinger Molenaar (voormalig advocaat)
is voorzitter; Klaas Dijksma penningmeester.
Financiën
Een groot aantal particuliere en publieke fondsen heeft
bijgedragen aan de realisatie van de derde editie van
Festival Oranjewoud. De financiële ondersteuning door
de gemeente Heerenveen en het Fonds Podiumkunsten
geeft blijk van de regionale en landelijke erkenning van
het festival.
De festivalorganisatie verwelkomt BASF
Heerenveen als nieuwe sponsor. BASF onderschrijft het
belang van cultuur in de samenleving. Door voor Festival
Oranjewoud te kiezen benadrukt het bedrijf zijn lokale
betrokkenheid. Het festival en BASF hebben de intentie
uitgesproken voor een meerjarige samenwerking.
De totale kosten van het festival bedragen EUR
87.059. De stijging ten opzichte van de vorige edities
wordt voornamelijk veroorzaakt door het grotere aantal
concerten, die bovendien technisch en productioneel
een stuk ingewikkelder waren. Voor de kostenstijging is
volledige dekking gevonden.
De inkomsten uit kaartverkoop zijn lager dan
begroot, voornamelijk als gevolg van de keuze om het
slotconcert gratis toegankelijk te maken. Hier is bewust
voor gekozen, als onderdeel van de missie om zoveel
mogelijk mensen in aanraking te brengen met klassieke
muziek. De organisatie ziet dit als een investering in
toekomstig publiek.
Vooruitblik
Volgende editie
Naar verwachting zal in het voorjaar van 2015 de vierde
editie van Festival Oranjewoud worden gehouden.
Programmatisch zal worden voortgegaan op de
ingeslagen weg, waarbij in toenemende mate de nadruk
komt te liggen op innovatieve manieren om klassieke
muziek te presenteren en waarbij randprogrammering
en educatie een belangrijk onderdeel blijven vormen.
Bij de komende editie zal de nadruk worden gelegd op
het consolideren van de tot nu toe behaalde successen
en het verder verdiepen van de kwaliteit. Een verdere,
beheerste groei is wenselijk, niet als doel op zich, maar
omdat het op die manier beter mogelijk is om een
artistiek-inhoudelijke lijn in de programmering aan te
brengen. Bovendien ontstaat dan een betere balans
tussen beheers- en activiteitenlasten, worden meer
mensen bereikt en dalen de kosten per bezoeker. Groei
zal niet ten koste gaan van het bijzondere karakter van
het festival.
Leeuwarden 2018
In september 2013 werd bekend dat Leeuwarden
in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa zal worden.
Eind mei 2014 is deze titel definitief bekrachtigd door
de Europese Commissie en de Nederlandse minister

Boven: participerend publiek tijdens de openingsceremonie Belvédère2Belvédère die tevens een prelude vormt op ‘Tasten’
Onder: Yoram Ish-Hurwitz, Ryoko Imai (voorgrond) en Ties Mellema voeren ‘Tasten’ uit. Op het beeldscherm is de buitenwand van Museum Belvédère te zien.
Foto’s Sarah Wijzenbeek

van OCW. Festival Oranjewoud maakt deel uit van het
culturele programma van Leeuwarden 2018. Op 10 april
jl. heeft de gemeente Leeuwarden Festival Oranjewoud

officieel opdracht gegeven een businessplan op te
stellen voor het bidbookproject Royal Chamber Music.
Deze dient in september gereed te zijn.

Conclusie
De in het projectplan geformuleerde doelstellingen, te weten het presenteren van
artistiek hoogstaande kamermuziekconcerten, musici en publiek kennis laten maken
met Oranjewoud en zijn geschiedenis, het uitbreiden van de publiekscapaciteit,
het uitbreiden van de ontwikkelingsmogelijkheden voor jong talent en een
grotere nadruk op cross-overs tussen verschillende muzikale disciplines en
culturele vormen, zijn allemaal gerealiseerd. Ook is de organisatie verder
geprofessionaliseerd en is sprake van toenemende verankering van het festival door
samenwerking met een groot aantal lokale en regionale partners.
Het creëren van een gezonde financiële basis voor het festival blijft een
punt van aandacht. Het actieve vriendenbeleid waarmee afgelopen jaar is gestart,
alsmede de toezeggingen van sponsor BASF Heerenveen en het private fonds Julia
Jan Woutersstichting om het festival de komende jaren te blijven ondersteunen,
dragen bij tot het streven naar een structurele financiële basis.
Leden van het jongNBE kondigen vanaf een tijdelijke brug het Prinsenwijkconcert aan.

Verslag Festival Oranjewoud 2014

Publiciteit en marketing
Hieronder volgt een opsomming van de publicitaire activiteiten en
marketingactiviteiten behorend bij de Festival Oranjewoud 2014.
PUBLICITEIT
Persberichten
25 maart: Festival Oranjewoud 3e editie –
landgoedconcerten Programma bekend start
kaartverkoop
1 april: uitnodiging persochtend en algemeen info
Festival Oranjewoud 3e editie
8 mei: Openingsavond Festival Oranjewoud Wereldpremière gebouwcompositie ‘Tasten’ van Arnold
Marinissen
26 mei: Prinsenwijk concert 2014- feestelijke afsluiting
3e editie Festival Oranjewoud
Mailings/nieuwsbrieven vanuit
17 april: Atelier Majeurs
21 april: Hotel Tjaarda
1 mei: Theater Sneek (5600 adressen)
1 mei: Hotel Tjaarda
7 mei: Grachtenfestival
8 mei: Theater Posthuis (1200 adressen)
8 mei: Peter de Grote Festival
10 mei: LWD2018
17 mei:1 Museum Belvédère
Festival Oranjewoud nieuwsbrieven
Nr. 10 – najaar 2013
Nr. 11 – februari 2014
Nr. 12 – 11 april 2014
Nr. 13 – 29 april 2014
Nr. 14 – 16 mei 2014
Online (selectie)
Twitter (211 volgers)

Facebook berichten (262 likes)
Vermeldingen op de Uitgaanswebsites Friesland en
landelijk bv www.artifex.nl
www.beleeffriesland.nl
www.frieslandagenda.nl
Publicaties
2 april: Heerenveense Courant, aankondiging programma
16 april: Heerenveense Courant en Jouster Courant
interview Yoram en Noa
14 mei: Heerenveense Courant en Jouster Courant
aankondigingen Festival Oranjewoud
22 mei: Leeuwarder Courant interview Yoram
22 mei: vermelding Uitagenda Friesch Dagblad
23 mei: Volkskrant interview Yoram en Arnold Marinissen
24 mei: Leeuwarder Courant recensie Tasten
26 mei: Leeuwarder Courant verslag Festival Oranjewoud
26 mei: Fries Dagblad recensie Tasten
28 mei: Heerenveense Courant voorpagina feestelijke
afsluiting Prinsenwijkconcert
Radio/TV
8 mei: Radio 4 Opium (AVROTROS) optreden en
interview Yoram Ish-Hurwitz/Fresco Trio
18 mei: Radio 4 Spiegelzaal optreden en interview Yoram
Ish-Hurwitz/Amstel Quartet/Noa Wildschut
21 mei: Omrop Fryslân telefonisch interview Yoram
23 mei: Omrop Fryslân Op en Ut, kaartenactie
NTR volgt Noa Wildschut voor meerjarige documentaire
Meegenomen in cultuuragenda’a van
Muziekwijzer (Omroep Max) en andere
radioprogramma’s.
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MARKETING
Materiaal
Affiches A3: 600
Affiches A0 i.s.m. Dag van het Park: 80
Affiches A0: 60
Programmaboekje: 6.000 + bijdruk 3.500
Flyer: Prinsenwijkkaart ‘Ga je mee…?’ 6.000
Buttons voor vrijwilligers en team 45
Kinderstickers Prinsenwijkconcert 750
4 roll up banieren (binnen)
4 vlag banieren (buiten)
2 vlag banieren van Leeuwarden 2018
Video: door Fokkens Media, Jacob Fokkens
Fotografie: Sarah Wijzenbeek, Majanka Fotografie en
Theo Kwant
Visitekaartjes
Advertenties, borden op straat en rtv-commercials
15 en 22 mei: ¼ pagina advertenties Heerenveense
Courant (Zuid-Friesland combinatie)

Silent Concert in een dubbele tipi | Foto Sarah Wijzenbeek
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v.a. 18 april: verspreiding A3 affiches
v.a. 6 mei: verspreiding extra A3 affiches,
programmaboekjes en Prinsenwijkkaart op 500 locaties
in Friesland
6 - 25 mei: driehoeksborden/sandwichborden
Beetsterzwaag
12 - 25 mei: driehoeksborden/sandwichborden i.s.m. Dag
van het Park Heerenveen
14/15/16 mei: tv-commercial Omrop Fryslân (15x)
16/17 mei: radiocommercial Omrop Fryslân (10x)
Acties (besloten groepen)
Kortingsactie Atelier Majeur
Kortingsactie personeel ziekenhuis Tjongerschans
Kortingsactie vrienden van MB
Winacties kaarten Omrop Fryslân en Heerenveense
Courant
Kortingsactie Friesland Magazine (VVV) bij groot artikel
over Oranjewoud
Vriendenconcert in MB, concert voor BASF

1

2

3

4

5

7

8

6

9
1. Godelieve Schrama op Klein Jagtlust 2. Publiek bij Oranjerie van Oranjestein 3-5. Masterclass en concert Arno Bornkamp en Femke IJlstra 6. Pauze bij
avondconcert Museum Belvédère 7-8. Noa Wildschut en publiek op Landgoed Oranjewoud 9. Fresco Trio in Museum Belvédère | Foto’s Sandra Heldring

1

2

3

5

4

6

7

8
1. Pilot Ateliers Majeur bij de dubbele tipi 2. Yoga door Jan Kuiper in de Overtuin 3. Publiek bij het Prinsenwijkconcert 4. De cateraar brengt lunches voor de
musici rond op de fiets 5-7. René Groothof en VOCAALLAB met dansgroep ISH tijdens Tipi’s Klassiek 8. Prinsenwijkconcert | Foto’s Theo Kwant
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Verslag Festival Oranjewoud 2014

Heerenveense Courant, 28 mei 2014
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