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Soli Brass speelt In C van Terry Riley verspreid over de Ecokathedraal van Louis le Roy
terwijl het publiek tussendoor wandelt | Foto Jeroen v.d. Zijpp
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Oranjewoud festival 2015
Van 28 t/m 31 mei 2015 vond de vierde editie plaats van Oranjewoud Festival. Met meer
dan vijftig optredens door ruim honderd musici plus een uitgebreide randprogrammering
was voor het publiek veel te ontdekken. Het aantal bezoekers steeg dan ook tot
recordhoogte. Bijna 6.000 mensen bezochten dit jaar Oranjewoud Festival, ongeveer
het viervoudige van de vorige editie. Net als voorgaande jaren mocht het festival zich
verheugen op ruime belangstelling van de nieuwsmedia, zowel regionaal als landelijk.
Daags voor de opening publiceerde de Volkskrant een artikel dat twee pagina’s besloeg.
Speerpunten van deze editie waren de bijzondere presentatievormen en lancering van
het nieuwe festivalhart De Proeftuin. Daarmee willen wij de klassieke muziekpraktijk
vernieuwen en een nieuwe plek veroveren in de harten en hoofden van de mensen
van nu. Gekoppeld aan educatieve en sociaal-maatschappelijke projecten hopen
wij de relevantie ervan in de huidige tijd te kunnen benadrukken en een bredere
maatschappelijke gedragenheid te helpen bewerkstelligen.

1. Programma
1a. Muzikaal programma
Locaties
De optredens vonden net als voorgaande jaren plaats op
en rond de historische landhuizen, Museum Belvédère
en het omliggende parklandschap. Voor het eerst vormde
de Ecokathedraal in Mildam een van de concertlocaties.
Deze locaties waren niet willekeurig gekozen. Er bestond
een inhoudelijk verband met de muziek. De Ecokathedraal is een eeuwig durend kunstwerk van Louis le Roy
in de vorm van een tuin waarbij tijdsbeleving een centrale
rol speelt. 25 koperblazers stonden verspreid door de
tuin en speelden ‘In C’ van Terry Riley. Het publiek liep
tussendoor en hoorde het stuk zo vanuit wisselende perspectieven. De toehoorders hadden daarmee zelf invloed

op de waargenomen klankkleur en balans en creëerden
op die manier elk een unieke en persoonlijke versie van
het stuk. Voor het zwembadconcert kon het publiek droge of natte kaarten kopen. Het zeskoppige Kobra Ensemble zong korte werken rond het thema water tot en met
het vrolijke liedje ‘Zoek de zeep’ waarbij zwemmende
kinderen en stuk zeep moesten opduiken.
Thema
Als festivalthema werd ‘New Grounds’ gekozen. Dit uitte
zich in de nieuwe presentatievormen, het gebruik van
bijzondere locaties, de aankleding of het plaatsen van de
muziek in een andere context, cross-overs met andere
kunstdisciplines en het aanboren van nieuwe publieksgroepen.
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Ontdekkingsroutes
Het festivalprogramma was onderverdeeld in vijf ontdekkingsroutes met elk een eigen karakter: Comfort Zone
(traditionele concerten), Van het pad af (avontuurlijke
formats), Het blote buiten (concerten in of dichtbij de
natuur), Odyssee (muziek die verbonden is met literatuur,
poëzie of anderszins verhalend is) en Jutterspad (een
selectie uit de andere routes). Elk concert kon onder één
of meerdere routes vallen. Op de routes is goed gereageerd. Wel is er behoefte aan speciale combinatiekaarten
op grond de routes.
Opera Spanga
De première van The Electric Flute, de nieuwste productie van Opera Spanga, vormde gelijktijdig de opening van
Oranjewoud Festival. Geïnspireerd op Mozarts Die Zauberflöte componeerde Floris van Bergeijk nieuwe muziek
en schreef Jonathan Levi het libretto. Artistiek leider Corina van Eijk regisseerde het geheel, waarbij zij innovatief
gebruik maakte van vooraf opgenomen filmfragmenten.
Tijdens het festival vonden vier uitvoeringen plaats van
The Electric Flute.
Hoewel de voorstelling goede recensies kreeg
(onder andere in NRC Handelsblad en Leeuwarder Courant) en ook de publieksreacties veelal positief waren,
was hier en daar ook kritiek te horen op de moderne
muziek en enscenering. Voor Oranjewoud Festival was
de samenwerking geslaagd; het was een inhoudelijke
toevoeging aan het programma en bovendien had het
ook publicitaire meerwaarde.
Formats
Veel aandacht is besteed aan de wijze waarop de muziek
werd gepresenteerd. Enkele voorbeelden van nieuwe
formats zijn:
• Water Music: een zwembadconcert waarvoor men
droge of natte kaarten kon kopen
• Silent Concert: publiek luistert met hoofdtelefoons
naar een klassiek concert door een pianotrio met
elektrische strijkinstrumenten en een vleugel met
silent system. Op- en afzetten van de hoofdtelefoon
hoorde bij de bijzondere beleving van dit concert.
• YouTune: een optreden door Zapp4 waarop werd geïmproviseerd op verzoeknummers. Deze werden op
Spotify opgezocht en afgespeeld. Na een seconde of
10 viel het strijkkwartet in.
• Tipi’s Klassiek: roulerende miniconcerten in grote
tipi’s. Herhaling van 2014 waarbij enkele verbeterpunten zijn doorgevoerd zoals een houten vloer en
een betere logistiek.
• Room Service Lullaby: vijf minuten durend privéconcert op de kamer van de hotelgasten die een bijzondere intimiteit en directheid meebrengt die grote
indruk maakte op de luisteraars.
• Ook de meer traditionele concerten hadden bijzondere kenmerken, zoals de mogelijkheid alleen de eerste
of tweede helft van een avondvullend programma bij
te wonen.
Festivalhart De Proeftuin
De Proeftuin is een format op zich: een klein festival
binnen het grotere festival met een eigen programmering
6

en een karakter dat vergelijkbaar is met festivals als ‘De
Parade’ of ‘Into the Great Wide Open’.
Het festivalhart vond plaats in de historische
Overtuin. Deze bijzondere locatie heeft een parkachtig
karakter. Tot 1953 was de tuin in particuliere handen.
Sindsdien is het eigendom van de gemeente Heerenveen. Ondanks notarieel vastgelegde afspraken met de
oorspronkelijke eigenaren die het gebruik van de tuin
beperken tot wandelpark, hebben de huidige erven toestemming gegeven tot het organiseren van De Proeftuin.
Deze bestond uit een ongedwongen setting met eettentjes, overdekte terrassen, een doorlopend programma
van korte optredens door festivalmusici en jong talent
waar publiek in- en uit kon lopen, kinderactiviteiten en
randprogrammaonderdelen. Ook was er ruimte voor
lichte muziek.
In de aanloop naar het festival werd duidelijk dat
De Proeftuin een belangrijker speerpunt in de profilering
van het festival zou worden dan vooraf gedacht. Om het
nieuwe concept goed op de kaart te zetten, moest het
meteen een flink formaat hebben, zowel wat programmering als aankleding betreft. Hierdoor ontstond eigenlijk
een festival binnen het festival. Dit heeft zeer goed gewerkt om nieuwe bezoekers te trekken die normaal geen
klassieke concerten bijwonen.
1b. Educatief programma
In samenwerking met kunstencentrum Ateliers Majeur is
de pilot van de vorige editie uitgebouwd tot het educatieve project ‘Op Zoek naar de Toverfluit’ waaraan elf
basisscholen en negen lokale kunstenaars meededen.
Doelstelling was om kinderen van 10 tot 12 jaar op een
laagdrempelige manier in aanraking te brengen met
klassieke muziek. Muzikale leidraad was de opera ‘Die
Zauberflöte’ van Wolfgang Amadeus Mozart, die ook
een inspiratiebron vormde voor de productie van Opera Spanga. Er werd gekozen voor een interdisciplinaire
aanpak waardoor de deelnemers vanuit diverse invalshoeken en dimensies het thema gingen benaderen. In
zes weken tijd werd toegewerkt naar eindpresentaties
die werden uitgevoerd als onderdeel van Oranjewoud
Festival. Ouders, familie en vrienden van de kinderen en
door reguliere festivalbezoekers vormden het publiek.
De presentaties vonden plaats in de Overtuin rondom
De Proeftuin. Zo werden de door de kinderen gemaakte
objecten integraal onderdeel van het festival.
1c. Randprogramma
Het festival bevatte enige multidisciplinaire elementen:
• Er werd samengewerkt met Museum Belvédère die
op de openingsdag van het festival zowel een binnen- als een buitenexpositie opende, respectievelijk
Improvisaties op wind, water en wad en Improvisaties op locaties. Literatuur vormde een inspiratiebron
voor de exposities en vervulde daarmee een brugfunctie met het festival. Dat uitte zich in de ontdekkingsroute Odyssee met o.a. een Literaire tipi, een
liederenrecital en Opera Spanga.
• De Literaire tipi vond plaats in de Overtuin. Vier
Friese en Nederlandstalige dichters en schrijvers,
te weten Tsead Bruinja (tevens presentator), Eeltsje
Hettinga, Elske Kampen en de zestienjarige Anna

Jacobien Rozemond speelt ‘Duizend-en-één-Nacht’ in een tipi | foto Theo Kwant
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Boven: Water Music door het Kobra Ensemble in het zwembad van Tjaarda Oranjewoud met geleende badjassen van het hotel.
Onder: Het Ragazze Kwartet tijdens Room Service Lullaby. Voor de gelegenheid hebben de musici hun pyjama’s aangetrokken.
Foto’s Ronald Knapp

7

Verslag Oranjewoud Festival 2015

•

•

•

•

Brouwer, lazen voor uit eigen werk.
Een zwarte tipi in dezelfde tuin bood plaats voor het
onderdeel Cinema Spanga waarbij operafilms uit
voorgaande jaren van Opera Spanga werden getoond.
In de Proeftuin werden verschillende kinderactiviteiten georganiseerd, waaronder verkleden als
operapersonage uit Die Zauberflöte waarna men een
selfie kon maken. Ook kon men muziekinstrumenten
maken van afvalmateriaal waar echt op kon worden
gemusiceerd. Tijdens de volgende editie zal dit worden herhaald waarna de kinderen ter afsluiting een
kakofonieorkest vormen dat in een vrolijke optocht
door de Overtuin marcheert.
Waar mogelijk werd de omgeving geïntegreerd in het
programma. Zo werd in het kader van het Maria Louise-jaar 2015 op een van de avonden landhuis Oranjewoud belicht met speciale projecties. Bij de concerten Wanderings 1 en 2 werden rondwandelingen
georganiseerd in respectievelijk de Ecokathedraal en
de Roodbaard-tuin van landgoed Oranjestein.
Tot slot viel voor het eerst de programmatische invulling van de Dag van het Park onder de verantwoordelijkheid van Oranjewoud Festival.

1d. Sociaal-maatschappelijk programma
In samenwerking met Ateliers Majeur is een pilot georganiseerd waarbij festivalmusici (tapdanseres Marije

Quirine Viersen tijdens Tipi’s Klassiek | Foto Ronald Knapp
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Nie en harpiste Miriam Overlach) een begeleid optreden
verzorgen voor een groep mensen met een verstandelijke beperking. Op grond van de reacties van de betrokken
medewerkers, bezoekers en musici kan de pilot los geslaagd worden beschouwd. Onderzocht wordt in welke
vorm dit een vervolg kan krijgen.
2. Samenwerkingsverbanden
Bij deze editie van Oranjewoud Festival werd met vele
lokale en regionale organisaties samengewerkt, waaronder Opera Spanga (locatieopera The Electric Flute),
Staatsbosbeheer (concertlocaties waaronder Opera
Spanga en het Prinsenwijkconcert), Vrienden van Opera
Spanga (vriendenconcerten), Ateliers Majeur (Op zoek
naar de toverfluit), lokale kunstenaars (Op zoek naar de
toverfluit), Museum Belvédère (exposities en concertlocatie), Stichting FB Oranjewoud (concertlocatie en projectie landgoed Oranjewoud), Maria Louise 2015 en Historisch Centrum Leeuwarden (beide projectie landgoed
Oranjewoud), Golden Tulip Tjaarda (hotel- en restaurantfaciliteiten, concertlocatie Water Music en Room Service
Lullaby), Stichting TIJD (concertlocatie Ecokathedraal),
Bibliotheek Heerenveen (Literaire tipi), gemeente Heerenveen (bemiddeling met de erven van de Overtuin, Dag
van het Park), Leeuwarden-Fryslân 2018 (inhoudelijke en
publicitaire ondersteuning), Haarsma Piano’s (voortraject
Silent Concert), eigenaren en beheerders van de landgoederen en diverse aanbieders van culinaire producten
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Jeugdige toehoorders van het klassieke programma in het tipikasteel in De Proeftuin | Foto Jeroen van der Zijpp

(De Proeftuin). Moseley Violins uit Birmingham leverde
een inhoudelijke bijdrage met de Violectra viool en cello
voor het Silent Concert. Deze samenwerking krijgt een
vervolg in 2016.
3. Marketing en publiciteit
Deze editie was de marketing in handen van social
marketingbureau Buzzer uit Amsterdam. Dit bureau
heeft in onze opdracht het marketingplan geschreven
dat onderdeel uitmaakte van het projectplan voor Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.
Oranjewoud Festival is een van de bidbook-projecten.
Begonnen werd met het herformuleren van onze
visie en missie, de zogeheten gouden cirkel. Gebaseerd
op de archetypen ‘explorer’ en ‘jester’ werd vervolgens
een nieuwe visuele identiteit ontwikkeld in samenwerking met onze grafisch ontwerper, Monique Vogelsang.
Dat resulteerde in een uitgebreider kleurenpalet, nieuwe
typografie, een nieuw beeldmerk en iconen voor de vijf
ontdekkingsroutes. De uitstraling is veel frisser, opener
en vrolijker geworden. De beeldtaal nodigt uit en maakt
nieuwsgierig.
De visuele identiteit werd vervolgens toegepast
op uitingen als een nieuwe (mobiele) website, folders,
mobiele app, social media en digitaal briefpapier. De
activiteiten van Buzzer omvatten verder de inhoudelijke
invulling van de website en de nieuwsbrief (beide in samenspraak met de artistiek leider), blog en social media,
begeleiden van website- en appontwerp alsmede drukwerkuitingen, en het genereren van publiciteit.

Speerpunt van de Buzzer-strategie is echter het creëren
en onderhouden van een groep zogeheten buzzers, een
groep ambassadeurs of advocates die als taak heeft door
middel van word of mouth het festival binnen de persoonlijke netwerken onder de aandacht te brengen (en aldus een buzz te creëren). Vanwege dit onderscheidende
aspect hebben wij gekozen om Buzzer in te schakelen,
maar deze strategie lijkt in ons geval niet tot voldoende
resultaten te hebben geleid. Verreweg het grootste deel
van de publiekstoename is gerealiseerd door het aangaan
van verschillende samenwerkingen, het koesteren van
de relatie met het reeds bestaande publiek en het intensief inzetten op lokale netwerken.
Er is veel publiciteit gegenereerd in lokale en
landelijke media. De inzet van persoonlijke contacten
bleek opnieuw essentieel voor het krijgen van publicitaire aandacht. Deze is van grote waarde gebleken voor
het vergoten van de bekendheid van het festival onder
publiek en musici. Het festival was goed zichtbaar op de
social media. Het aantal Facebook-likes steeg van 270
naar een kleine 900, het aantal Twitter-volgers van ca.
200 naar ruim 500.
Net als in voorgaande jaren vond een groot deel
van de kaartverkoop plaats vlak voor het festival. Ditmaal
liet de maand mei als geheel een stijgende lijn zien. Ook
werden tijdens het festival meer kaarten verkocht dan
voorheen. Wellicht zorgde het matige weer ervoor dat
men zo laat mogelijk besliste.
Wij mikten op een totaal publieksbereik van een
kleine 6.000. Dit is precies gehaald, zij het dat het aantal
9
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Festivalhart De Proeftuin | Foto Ronald Knapp

Bezoekers Oranjewoud Festival 2015
Betalende bezoekers		
1.990
Op zoek naar de Toverfluit (educatie)
700
Festivalhart De Proeftuin		
1.800
Prinsenwijkconcert			
460
Tentoonstellingen Wind, Water & Wad
900
Totaal

5.850

verkochte kaarten voor de reguliere concerten en met
name Opera Spanga wat lager was dan geraamd. Dit
werd ruimschoots goedgemaakt door het grote aantal
bezoekers in het festivalhart. De combinatie met de Dag
van het Park bleek ook goed te werken. In totaal brachten bijna 2.000 mensen een bezoek aan festivalhart De
Proeftuin en kwamen zo op een ongedwongen manier in
aanraking met klassieke muziek.
4. Organisatie
De artistieke leiding en programmering waren in handen
van Yoram Ish-Hurwitz die als pianist ook meespeelde in
een aantal concerten. Harm Witteveen had de zakelijke
leiding. Hugo Brouwer was hoofd productie, geassisteerd door productieleider Koos Kobès.
Ten opzichte van vorig jaar was het team uitgebreid: Gerco van Veenen was hoofd techniek, Nanda
10

Tuinstra coördineerde alle vrijwilligers (in totaal 65) en
Jurjen Enzing was verantwoordelijk voor de kaartverkoop. Nicole Brouwer was namens het reclamebureau
Buzzer coördinator van de marketingcampagne, ondersteund door een stagiair marketing. Dit kernteam kwam
vanaf maart 2015 wekelijks bijeen in een tijdelijk gehuurde kantoorruimte (antikraak).
Voor de gastronomische invulling van het festivalhart is samengewerkt met Tjerk Visser en Gerald van
den Berg van De Smaakversterkers. Zij droegen verantwoordelijkheid voor het leggen van contact met (lokale)
aanbieders, de inrichting van de terrassen, het bepalen
van het culinaire aanbod en de productionele coördinatie
van dit onderdeel.
Het complexe programma van 2015 met veel
nieuwe onderdelen en de lastige weersomstandigheden
hebben aangetoond dat het organiserende team in staat
is harmonisch en effectief te werken, flexibiliteit aan
de dag te leggen en grote uitdagingen aan te kunnen.
Gekoppeld aan de door het publiek en de deelnemende
musici ervaren en gewaardeerde vriendelijke houding,
geeft dat veel vertrouwen voor toekomstige edities.
In de evaluaties kwam wel naar voren dat de medewerkers in een te laat stadium en voor te weinig uren bij
de voorbereiding betrokken was. Bovendien is er grote
behoefte aan uitbreiding van het team met een office
manager en een programma-producent. Dat is iets om
rekening mee te houden in de begroting van een volgende editie.
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De dagelijkse leiding van het festival wordt
ondersteund en geadviseerd door een betrokken bestuur,
bestaande uit voorzitter Aad Zillinger Molenaar (voormalig advocaat), penningmeester Klaas Dijksma (voormalig
ondernemer, o.a. oprichter van het Nationale Fietsenplan)
en secretaris Ingrid Metz (mediator). De stichting volgt
de Code Cultural Governance.
5. Financiën
De festivalbegroting laat met een eindbedrag van
EUR 198.375,- een forse stijging zien ten opzichte van de
vorige editie. Voor alle kosten is volledige dekking gevonden. Dat wij een groot aantal fondsen (zowel particuliere
en publieke) en sponsoren bereid hebben gevonden te
investeren in het festival, sterkt ons in de gedachte dat
wij de goede weg zijn ingeslagen. Veel fondsen die het
festival eerder steunden met een kleine bijdrage, hebben
dit keer een grotere subsidie toegekend.
Het Fonds Podiumkunsten kende een bijdrage
toe voor 2015 en 2016. BASF Heerenveen was voor
het tweede jaar sponsor en heeft al laten weten de
samenwerking te willen voortzetten. De organisatie van
Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 heeft
ook een financiële bijdrage geleverd, met oog op de programmering in 2018. De financiering blijft een constant
punt van zorg, ook al werken veel mensen mee aan het
festival voor een vergoeding die ver onder de marktprijs
ligt. Maar het feit dat grote en belangrijke partijen te kennen geven het festival meerjarig te willen ondersteunen,

biedt perspectief voor de langere termijn.
De inkomsten uit recette zijn lager dan begroot.
Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de
tegenvallende bezoekersaantallen bij Opera Spanga. Aangezien de hoogte van de uitkoopsom voor Opera Spanga
was gekoppeld aan de recette, is ook het totaalbedrag
voor de post ‘honoraria en uitkoopsommen musici’ lager
en kon de lagere recette financieel worden opgevangen.
De Proeftuin heeft zich ontwikkeld tot een belangrijker onderdeel dan ten tijde van het indienen van de
subsidie-aanvragen was voorzien, met hogere locatie- en
personeelskosten tot gevolg. De kernorganisatie (zakelijke en artistieke leiding, productie) heeft veel meer uren
gedraaid zonder dat daar een hogere financiële compensatie tegenover stond. Voor een volgende editie moet
rekening worden gehouden met een grotere personele
inzet.
6. Volgende editie
De afgelopen edities zijn telkens grote stappen gezet
in omvang en complexiteit van het festival. Voor 2016
is besloten voornamelijk in te zetten op consolidatie en
verbetering en verfijning van de bestaande structuur. Met
het oog op de inbedding van Oranjewoud Festival aan
het officiële programma van Leeuwarden 2018 zal de
komende jaren sterker worden ingezet op internationalisering. Ook zullen de educatieve activiteiten stapsgewijs
een structureel en grootschaliger karakter krijgen die de
hele basisschoolperiode omvat.

Silent Concert door Joris van Rijn (viool), Mick Stirling (cello) en Yoram Ish-Hurwitz (piano) | Foto Ronald Knapp
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Boven: Premièreavond van Opera Spanga met The Electric Flute | Foto Ronald Knapp
Onder: Ragazze Kwartet tijdens Yoga in Concert | Foto Jeroen van der Zijpp
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Conclusie
De ingeslagen weg waarbij Oranjewoud Festival zich profileert met bijzondere
presentatievormen en festivalhart De Proeftuin is succesvol gebleken. Bariton Maarten
Koningsberger noemde het ‘by far het leukste festival van Nederland’ en ook vele andere
musici en ensembles drukten zich in dergelijke bewoordingen uit.
Uitgangspunt van De Proeftuin was een combinatie van hoge kwaliteit en lage
drempels, zowel muzikaal, gastronomisch en qua aankleding. Het heeft sterk bijgedragen
aan het festivalgevoel bij publiek en musici. Het werd druk bezocht door een zeer breed
publiek van beginnelingen tot kenners dat alle leeftijdsgroepen besloeg. De sfeer was
ondanks het wisselvallige weer buitengewoon goed en de waardering was hoog. Ook
de bijzondere presentatievormen werden zeer goed ontvangen, met name door de
combinatie van prikkelende, goed doordachte en uitgevoerde formats en de kwaliteit van
de musici.
De Proeftuin zal vanaf 2016 letterlijk en figuurlijk een centrale rol spelen
bij het aantrekken van nieuw publiek. De concerten daaromheen met bijzondere
presentatievormen dragen bij aan de verdieping van het festivalprogramma. n
Yoram Ish-Hurwitz en Harm Witteveen
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Column

Klassiek

NICO DIJKSHOORN

INTERVIEW YORAM ISH-HURWITZ OVER ORANJEWOUD FESTIVAL

Karpers
Parende vissen vormen, anders dan
mensen, een heerlijk schouwspel.
Maar geef er geen woorden aan.
wee dagen geleden heb ik bijna vier uur lang
naar neukende karpers gekeken. Op een stoeltje,
met een kan koffie naast me. Er stond een verfrissend briesje en ik zat aan de rand van een ondiepe
sloot. Vlak voor mij namen dertig karpers elkaar in alle
standen. Een gangbang met schubben.
Wat mij meteen opviel: karpers voelen zich niet geremd als iemand meekijkt. Alsof ze wisten waar ik zat.
Steeds vlak voor mij sloegen ze met hun staarten de
hele sloot droog. Hier waren dieren bezig die zich niet
schaamden voor een royale zaadlozing. Vrouwtjes
sprongen af en toe trillend van geilheid tegen de kant
en dan kon je erop wachten; vlak daarna volgde het tot
zijn kruin met zaad gevulde mannetje.

T

Het verveelde geen moment. Het had zelfs iets gezelligs. Dat geluid bijvoorbeeld. Alsof er een peloton langeafstandszwemmers onafgebroken door de boerensloot zwom. Ik vond het jammer dat de karpers geen
kleine badmutsjes droegen, met een nummer erop. Nu
bleef het een beetje gissen wie eigenlijk wie aan het bevruchten was.
Vooral de schaamteloosheid ontroerde mij. Die lieve,
naakte vissen, door instinct met zijn allen naar een lullig slootje gedreven. De locatie was ook zo prachtig.
Midden in dat oer-Hollandse landschap, waar normaal
gesproken geen geluid werd gemaakt, daar klotste en
beukte het alsof er zestig Engelse pubers een vakantie
in Lloret de Mar vierden.
Het verbaasde mij een beetje dat ik daar zo onbevangen naar kon kijken. Ik sta niet bekend als een groot
liefhebber van buitenseks. Zeker niet als twee andere
mensen het vlak naast mij liggen te doen, op een handdoekje van de Hema. In Griekenland heb ik, 30 jaar geleden, bijna twee uur lang net gedaan alsof ik een kruiswoordraadsel oploste, terwijl er 10 meter naast mij, op
een verder verlaten strand, een man en een vrouw elkaar onafgebroken schreeuwend en gillend beklommen.
Steeds als ik dacht: nu zit er niets meer in die man
zijn lichaam, dan nam hij weer een korte aanloop en
wrong hij als een opgedroogde vaatdoek zijn zaad in de
stukgewreven pannenspons van de vrouw. Ik weet ook
niet hoe ik het anders moet zeggen. Pas toen het stelletje wegreed op een brommer durfde ik het strand te
verlaten.
Met die karpers had ik daar geen last van. Of ik nu
naar Ronald-Garros keek of naar spuitende karpers,
wat maakte het uit. Ik genoot. Tot er een man naast mij
kwam staan. Met groene laarzen. Hij legde me uit waar
ik naar keek. ‘Die vrouwtjes leggen hun eitjes een beetje
tegen het gras aan en daar glijden die mannetjes dan
overheen. Duurt een dag of drie, dan is het over. Gaan
ze weer andere karperdingetjes doen.’
Ik had dat liever niet geweten. Seks uitleggen, dat
slaat altijd dood. Ik had dat ook heel erg bij het programma Spuiten & Slikken van BNN. Vier mensen aan
een tafel met een buttplug in het midden en dan zinnen als: ‘Tygo, een rode met pareltjes, dat zie je niet veel.
Vertel eens.’ Ik wil helemaal niet weten dat een BNNpresentatrice het ooit heeft gedaan op een toilet in
Delhi.
Dit heb ik geleerd daar langs die sloot: dat je er rustig
naar moeten kijken. Dat je zonder te spreken moet luisteren naar de passie. En dat het vissen moeten zijn.

ADVERTENTIE
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Friesland herbergt dit jaar voor de
vierde keer het Oranjewoud Festival:
klassieke muziek in ongewone
vormen op bijzondere plekken.
Zingen in een zwembad en
wandelende klanken.
De organisator legt uit.
Door Biëlla Luttmer Illustratie Anke Knapper

Tuintonen
H
et Friese plaatsje
Oranjewoud heeft
alles: natuur, weelderige tuinen, een
ecokathedraal en
Museum Belvédère. Het is er
beeldschoon. Dat wist prinses
Albertina Agnes van Oranje al toen ze
er in het begin van de 17de eeuw een
koninklijke lustwarande liet bouwen.
Ook de Nederlands-Israëlische pianist
Yoram Ish-Hurwitz (47) kwam erachter.
Hij verhuisde van Amsterdam naar
het dorp vlakbij Heerenveen en organiseert er nu voor het vierde jaar op rij

het Oranjewoud Festival. Voor het
eerst breidt hij het festivalterrein uit
met de Overtuin, een historische,
zorgvuldig bewaarde plek, waar IshHurwitz zijn publiek in contact
brengt met ultrakorte concertervaringen: sneak previews voor de programma’s op het festivalterrein.
Aan de overkant van de weg, op het
landgoed, improviseert het strijkkwartet Zapp4 1 op thema’s die zijn
aangedragen door het publiek. Er
klinkt Water Music in een zwembad. ’s
Avonds laat krijgt het publiek koptelefoons op voor een Silent Concert bij
fakkellicht en op verzoek komt een

zanger op de rand van je hotelkamerbed zitten voor een Room Service Lullaby.

Waarom die opvallende
presentatievormen?
‘In de tijd dat ik met de plannen rondliep voor het festival, hadden we het
gedoogkabinet, met Wilders. Er werd
ongelooflijk geschopt tegen cultuur
en ik vroeg me af: wat zit daar achter?
Ik ben opgegroeid met het idee dat
het in de muziek gaat om de inhoud.
De vorm was bijzaak. Uiteindelijk gaat
het ook om de inhoud, maar het publiek van deze tijd heeft daar niet genoeg aan. Bovendien: alles bestaat uit

DE VOLKSKRANT
WOENSDAG 27 MEI 2015
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Multidisciplinair
Tijdens Oranjewoud Festival opent
Museum Belvédère twee exposities.
Binnen kun je kijken naar Variaties
op wind, water, wad. Buiten,
in de tuin, naar Improvisaties op locaties. Yoram Ish-Hurwitz: ‘Ik ontdekte dat de dichters Tsjêbbe en
Eeltsje Hettinga inspiratiebron zijn

geweest voor veel van de kunstwerken die worden tentoongesteld.
In het festival combineren we de
poëzie van de Hettinga-broers en
andere Friese dichters met muziek.
Zo trekken we een lijn die van muziek via gedichten doorloopt naar
de kunstwerken.’

Tussen de ruige wanden en de natuurlijke vegetatie strijken de koperblazers neer van 2 Soli Brass. Met
30 man verspreiden ze zich door de natuurkathedraal. Ze staan ver uit elkaar,
kunnen elkaar soms niet zien als ze
In C spelen, de compositie van Terry
Riley die het begin inluidde van de
minimal music. Het publiek kan door
de natuurkathedraal dwalen terwijl
het stuk gespeeld wordt. De muziek
komt van alle kanten, je zit er middenin en hoort de klanken vanuit een
steeds veranderend perspectief. Door
in de ruimte te bewegen bepaal je zelf
de balans en de kleur van wat je hoort.
We gaan door naar 3 het zwembadconcert, waar je kunt kiezen uit een nat
en een droog kaartje. Zwemmend luisteren, dat klinkt aantrekkelijk, zeker
als de zes zangeressen van Kobra het
programma verzorgen. Hoe trotseren
ze de galmende zwembadakoestiek?
Zingen ze in bikini? Zwemmend? Of
droog op de zwembadrand? Beloofd is
dat het zwemwater wordt ingekleurd
met ledverlichting.
’s Avonds wordt het stil in Oranjewoud. De fakkels worden aangestoken
en 4 Yoram Ish-Hurwitz speelt op een
silent vleugel, Joris van Rijn op een
elektrische viool en Mick Stirling op
een elektrische cello. Met een 5 kop-

telefoon op luister je naar pianotrio’s
van Schubert, Brahms en Debussy.

1

5

2
6

inhoud én vorm, uit binnen- en buitenkant.
‘Over die vorm ben ik gaan nadenken. Hoe we tegenwoordig naar klassieke muziek luisteren is tenslotte ook
maar een keer bedacht.
‘Waarom zou je per se keurig in het
gelid, stoeltje aan stoeltje, stil moeten
zitten luisteren? Ga naar buiten, zet
een koptelefoon op en geniet onder
de sterrenhemel van een Pianotrio van
Schubert. Hoe al die experimenten
uitpakken weet ik niet. Die onzekerheid hoort bij de zoektocht. Het is niet
mijn bedoeling dat het festival een
kermis van attracties wordt. Ik wil
deuren openen voor mensen van nu,
die nieuwsgierig zijn naar bijzondere
ervaringen.’

Welke rol speelt het landgoed
waar het festival wordt
gehouden?
‘Oranjewoud was als een schone
slaapster. Het is een prachtig landgoed, maar het leefde niet. Je kunt je
afvragen wat je er dan aan hebt. Ik wil
het naar het nu halen. De Overtuin is
een goed voorbeeld. Die schitterende
oude tuin wordt door de erven liefdevol beschermd. De keerzijde was dat
er alleen gewandeld mocht worden.
‘Daar kun je ook anders naar kijken.

Niet: wat was het vroeger mooi, maar
wat is het nu fantastisch. Dan wordt
het iets wat mensen zelf ervaren en
waarmee ze een band krijgen. Het
spreekt vanzelf dat ze er dan zorgvuldig mee omgaan. In Friesland bestaat
het begrip iepen mienskip, open gemeenschap. Het gemeenschapsgevoel
staat voor traditie, maar ‘iepen’ wil
zeggen dat je je openstelt voor invloeden van buitenaf. Ik vind dat geniaal.
De beste manier om iets van waarde te
behouden, is door níét behoudend te
zijn. Je kunt iets beschermen en opsluiten, maar dan verschrompelt het.
Als je het openstelt voor invloeden van
buitenaf wordt het sterker. Het neemt
datgene over wat het beter maakt en
verliest wat het zwak maakt.
‘Dit jaar mogen we de Overtuin voor
het eerst gebruiken. Het wordt onze
proeftuin, mijn zandbak, de plek waar
het hart van het festival klopt. Veel van
de musici komen er een kwartiertje
spelen, maar er is ook plaats voor jong
talent en voor bijvoorbeeld een optreden van Marije Nie. Zij is tapdanseres
en combineert dus dans met slagwerk.
Als je ergens enthousiast over bent
en behoefte hebt aan meer, kun je met
vijf routes de diepte in. Heel voorzichtig, met de route die Comfort Zone heet,
of avontuurlijker. Met de route Van het

‘Waarom zou je per se
keurig in het gelid,
stoeltje aan stoeltje,
stil moeten zitten
luisteren naar
klassieke muziek?’
pad af bijvoorbeeld, of met Odyssee,
waarin we literatuur verbinden met de
verhalencultuur in de muziek. Die
bron is onuitputtelijk. Hij loopt van Die
schöne Müllerin van Schubert tot de
nieuwe opera The Electric Flute. Oranjewoud Festival heeft de première.’
De Volkskrant probeerde twee routes
uit:
‘Van het pad af’ reikt tot ver buiten
het festivalterrein, tot Mildam, waar de
Ecokathedraal staat van Louis Le Roy
(1924-2012). Het is een bouwwerk in
wording. De kunstenaar wilde terug
naar de tijd waarin je niet van tevoren
wist hoe een gebouw er zou gaan uitzien. Met afgedankte bouwmaterialen
is hij aan het werk gegaan. De natuur
nam het over en Le Roy bouwde voort.

Op de route ‘Odyssee’ is de musicus
een verhalenverteller. (alleen onderstaande?)
Opera Spanga, 6 het gezelschap van
Corina van Eijk uit Weststellingwerf,
presenteerteennieuwecompositie,losjes geïnspireerd op Die Zauberflöte. Mozarts opera wordt The Electric Flute, de
Koningin van de Nacht is een hoerenmadamenSarastroeenfoutepoliticus.
Floris van Bergeijk voorzag het verhaal
van nieuwe noten, Jonathan Levi
schreef het libretto. Een vrachtauto
dient als podium.
Friese gedichten zijn ook muziek, zekeralsjedetaalnietverstaat.Intipi’s(indianententen)kunjehorenhoezeklinken uit de mond van de dichters zelf.
Die schöne Müllerin gaat over de zoektochtvaneenjongewandelaar–hetzou
ook een backpacker kunnen zijn – naar
het volle leven en de oprechte liefde.
Maarten Koningsberger zingt de liederencyclus van Schubert en wordt nu
eensnietbegeleiddooreenpiano,maar
door twee gitaren.

Oranjewoud Festival van 28/5
t/m 31/5. Opera Spanga van 3/6
t/m 6/6.
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Recensie NRC Handelsblad, 29 mei 2015

De Koningin van de Nacht (Vivianne van den Boom) met haar dochter Pamina (Sandrine Buendia).

e morele machtsstrijd in Mozarts
Die Zauberflöte (1791) tussen dag
en nacht, stralende zon en diepe
duisternis, goed en kwaad,
wordt in The Electric Flute (2015) uitgevochten in het huidige Amerika. Opera
Spanga, dat sinds 1989 in het Friese weiland met allerlei vrijmoedige muzikale,
technische en dramaturgische ingrepen
het genre opera actualiseert, projecteert
in het bosrijke Oranjewoud Festival op inventieve wijze het Wenen van 225 jaar geleden op het Washington van nu. De opera
is een onderdeel van het vierde Oranjewoud Festival, dat op populariserende
wijze een nieuw publiek wil werven.
De witte opvolger van het voormalige
Friese buitenverblijf van de Oranje Nassaus, blijft voor de toeschouwers op de
open tribune buiten het zicht. Maar het
landhuis in het chique Oranjewoud zorgt
wel voor de associatie met het Witte Huis.
Jonathan Levi herschreef het oorspronkelijke libretto van Emanuel Schikaneder tot
een cynische down-to-earth-versie. Floris
van Bergeijk componeerde nieuwe musicalachtige popmuziek met ook nog wat
originele aria’s. In het bandje zorgt een
klarinet voor een Mozartklank.
In haar enscenering in en voor een reusachtige trailer die als podium dient, vat regisseur Corina van Eijk de verworvenhe-

D

Door Kasper Jansen

The Electric Flute door Opera Spanga
o.l.v Corina van Eijk.
Gezien: 28/5 Oranjewoud Festival Heerenveen. T/m 6/6. Inl: operaspanga.nl De rest
van het Oranjewoud Festival duurt t/m 31/5.
*
3

Opera

den van decennia Spanga samen. Onbekommerde seks: al na twee minuten trekken de Drei Damen hun slipjes uit. Bovendien seks van wisselende soort: Tamino
(Mark Roy Luykx) en Papageno (Emmanuel Franco) kussen elkaar hartstochtelijk.
Ook de meisjes zoenen onderling wat af.
De Koningin van de Nacht (Vivianne van
den Boom) is de sensuele madame van de
Club Queenie. Opnieuw zijn er verbazingwekkende en speelse effecten met een
enorme video-wall.
Het geheel is een droomvoorstelling
met een goed zingende, jonge internationale cast die nergens mee zit en graag alle
vrijmoedigheid en seks onder èn boven de
dekens praktiseert. De live-werkelijkheid
loopt met veel exact getimed vernuft vanzelfsprekend over in virtuele realiteit,
vaak onwerkelijk esthetisch met al de classicistische gebouwen in Washington, soms
in de stijl van flitsende videogames.
Ook de humor is typisch Spanga. De hogepriester Sarastro (Florian Just) spreekt
als de Amerikaanse president met een precieus Oostenrijks accent. Tamino met zijn
toverfluit verandert plots in de rattenvanger van Hamelen.Drei Damen muteren tot
Drei Knaben. Papageno en Papagena (Annemarijn Maandag) vinden elkaar in een
taxi. Monostatos (Lionel von Lawrence) is
een griezelige gluurder. De fameuze coloratuuraria Der Hölle Rache van de Koningin van de Nacht klinkt hier op nieuwe,
krijsende muziek als ‘The wrath of hell is
bubbling in my breasts’ van Queenie.
Het slot is niet erg sterk, een nogal brave
kunstgreep. Tamino krijgt de dominante
Pamina (Sandrine Buendia) na beproevingen tijdens straaljagergevechten. Dan ontwaakt hij in het Wenen van 1791 uit een
erotische nachtmerrie over de verre toekomst waarin hij een hoofdrol speelde met
zijn fluit als fallus.

De Toverfluit als
natte nachtmerrie
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“De jongerein leare dat neat fansels giet en dat men sunich wêze
moat op inoar, mar ek op it miljeu. Wy hawwe maskers makke
fan âlde kranten en kostúms fan âlde floersen gerdinen.”
Bianca Wiersma, regisseur fan it iepenloftspul Kattekwea

Pagina 35

Oranjewoud Festival
Klassieke muziek
dichter bij de mensen
brengen Pagina 36

17

36

Cultuur

Verslag Oranjewoud Festival 2015

Woensdag 20 mei 2015

Impressie van het afsluitende Prinsenwijkconcert op het Oranjewoud Festival van vorig jaar. Het Jong Nederlands Blazers Ensemble trad toen op. Foto: Theo Kwant

Oranjewoud Festival
Klassieke muziek in een luchtige set
Klassieke muziek saai, elitair en
ingewikkeld? Niet als je het Oranjewoud
Festival bezoekt. Althans, hiernaar streeft
de organisatie achter het jonge, uitdijende
evenement. De vierde editie huist een
bijzondere gast: Opera Spanga.
Rianne Kramer

R

eizen is Opera Spanga wel gewend. Het gezelschap speelde al eens in de schouwburg
van Zwolle, had een kleine productie
op het rondreizende theaterfestival
De Parade en streek recent neer in
Wolvega (Stuyvesant Zero, 2012). Maar
dat alle eigen voorstellingen - acht in
totaal - onderdeel zijn van een festival,
is nieuw. Toch hoefde artistiek leider
Corina van Eijk niet lang na te denken
toen Yoram Ish-Hurwitz, artistiek leider van het Oranjewoud Festival, haar
benaderde. ,,Kijk om je heen. Een fantás-tische plek”, wijst ze naar de bosrand van Oranjewoud, waar Opera
Spanga deze maand is neergestreken.
,,Het werkt heel inspirerend om het
boerenland een keer in te ruilen voor
bos.”
,,Feitelijk was het een oriënterend
gesprek waarvoor ik Corina vorig jaar
benaderde”, glimlacht Ish-Hurwitz,
pianist met Israëlische roots. ,,Ons festival is opgenomen in het programma
van Leeuwarden Culturele Hoofstad
2018. Ter voorbereiding hierop wilde
ik weten welke Friese spelers er nog
meer zijn als het gaat om het toegan-

kelijk maken van klassieke muziek.”
De klik tussen beide artistiek leiders
was zo groot, dat ze besloten niet tot
2018 te wachten met samenwerken.
,,We barsten beide van de creatieve
ideeën, daarin hebben we elkaar gevonden.”
Zwembadconcert
Met Opera Spanga heeft het vierdaagse Oranjewoud Festival niet alleen
een prominente gast binnengehaald,
het heeft vooral een evenknie gevonden. Ish-Hurwitz: ,,Corina creëert met
bestaand repertoire nieuwe opera’s.
Opera’s die passen in deze tijd: modern, fris en in een aansprekende context geplaatst. Hierdoor boort ze een
nieuw publiek aan. Precies wat ik met
mijn festival ook ambieer op het gebied van klassieke muziek.”
Het Oranjewoud Festival programmeert gevestigde namen en jong talent door elkaar. Op het programma
prijken naast Spanga, onder meer het
Ragazze Kwartet, het Holland Baroque Society, celliste Quirine Viersen,
de Friese saxofoniste Femke Ylstra,
bariton Maarten Koningsberger en
het Leeuwarder Soli Brass. Het zijn
niet zozeer de namen, maar veel meer
de concertvormen die opvallen. Er
zijn optredens op het water, in tipi’s

en zelfs in het zwembad van Hotel
Tjaarda. ,,Hiervoor kunnen bezoekers
droge of natte toegangskaarten kopen. Bij de eerste zit je aan de rand van
het zwembad, bij de tweede mag je
het water in.”
Het Ragazze Kwartet begeleidt yogalessen en speelt muziek van Ravel
en Prokofjev terwijl op een catwalk
creaties in de geest van de Franse modeontwerpster Chanel geshowd worden. Bij de Ecokathedraal, even verderop in Mildam, spelen dertig blazers van Soli Brass verspreid over de
tuin en tijdens het Silent Concert luistert het publiek via koptelefoons naar
de elektrisch versterkte muziek van
de leden van het Fresco Trio, onder
wie Yoram Ish-Hurwitz zelf.
Of deze toeters en bellen noodzakelijk zijn om mensen warm te laten
lopen voor klassieke muziek? ,,De
muziek heeft het niet nodig en voor
de musici hoeft het ook niet”, zegt IshHurwitz, ,,maar als je kijkt naar de bezoekersaantallen bij de traditionele
klassieke concerten, dan is het nodig
om nieuwe, aansprekende vormen
aan te bieden.”
De drempel om naar een klassiek
concert te gaan is voor sommigen hui-

Als je kijkt naar de
bezoekersaantallen
van klassieke
concerten, is het
nodig om nieuwe
vormen te vinden

zenhoog, meent Ish-Hurwitz. Dat zou
saai en moeilijk zijn en slechts voorbehouden aan een kleine, elitaire
groep. ,,Klassieke muziek zit teveel
vast gebeiteld in het traditionele stramien: bezoekers die in chique kleren
zwijgend luisteren naar het uitvoerende orkest. Zo gaat het al eeuwenlang, terwijl dit niet meer van deze
tijd is. Het is zonde dat vanwege de
vorm deze muziek mensen niet bereikt.”
De aanpak van Ish-Hurwitz lijkt
aan te slaan als je kijkt naar de groei
van het jonge festival. Trok de eerste
editie in 2012 vierhonderd bezoekers,
vorig jaar waren dat er ruim1500. ,,Dit
jaar gaan we dat aantal ruimschoots
overtreffen”, weet hij al. ,,Onder meer
doordat we samenwerken met Opera
Spanga. Verder heeft Museum Belvédère een nieuwe buitenexpositie die
in ons programma is opgenomen en
pikken we een graantje mee van de
Dag van het Park de laatste dag van
mei.”

Heerenveen en sinds 2007 in Oranjewoud. ,,Het park van de Heerenveners, dat is het echt. Zondags komen
hier massa’s mensen om in de bossen
te wandelen. Terecht, want het is hier
prachtig. Tegelijk is het een wat slaperig dorp dat sterk in het verleden
hangt met de rijke historie van de
Oranjes.”
Dat kan anders, vond hij. ,,Ik wil de
omgeving graag levendiger maken en
naar het nu toe halen.” Eerst verzette

Proeftuin
Niet alleen het bezoekersaantal
groeit, ook het festival zelf. Waren er
op de eerste editie nog vier concertlocaties, dit jaar zijn dat er vijftien. Inclusief de Proeftuin, het zogenoemde
festivalhart, die dit jaar nieuw is. ,,Dit
is de verzamelplek van het festival
waar mensen op een laagdrempelige
manier kunnen ‘proeven’ aan klassieke muziek. Er zijn veel korte concerten. Hier kun je even bij aanschuiven,
maar je kunt tijdens de performance
ook weer weggaan als je dat wil.” De
tuin is ook de plek voor meer lichtere
en swingende muziek, optredende
dichters en kinderactiviteiten.
Yoram Ish-Hurwitz (Amsterdam,
1968) kwam jaren geleden via zijn
echtgenote in Fryslân terecht. Eerst in

hij zich nog tegen alle ideeën die zich
in zijn hoofd nestelden. Als muzikant
zat hij niet bepaald om werk verlegen.
,,Maar het bloed kruipt waar het niet
gaan kan. De drive om klassieke muziek een breder podium te geven,
heeft uiteindelijk gewonnen”, lacht
Ish-Hurwitz, op wiens cv onder meer
de muziekprojecten Pelgrimsjaren
(Frans Liszt) en Iberia prijken.

Opera Spanga

‘The Electric Flute’: Mozart in een politieke jas
Aan de rand van het parkeerterrein dat toegang biedt tot het
bos van Oranjewoud, staat sinds
vorige week een uit de kluiten
gewassen vrachtwagen. Die
vormt het decor voor de 26e
productie van Opera Spanga: The
Electric Flute, een filmisch muziektheaterstuk gebaseerd op Die
Zauberflöte van Mozart. Door de
rechter zijkant van de laadwagen eruit te halen is een natuurlijk podium ontstaan, waarbij
over de hele breedte van de wagen filmbeelden worden geprojecteerd. Veel komt aan op timing, zo blijkt deze repetitie-

18

middag. Het spel van de acteurs
op het podium moet synchroon
lopen met dat van de spelers op
het scherm.
Zoals het publiek inmiddels van
regisseur Corina van Eijk gewend is, heeft ze een eigenzinnige en eigentijdse versie van Mozarts sprookjesopera gemaakt.
The Electric Flute heeft ‘het lijf van
rock-‘n-roll, een Pulp Fiction-brein
en een hart van Mozart-goud’,
aldus de aankondiging. Het
Engelstalige muziektheaterwerk
speelt zich af in Amerika, in
Washington DC met president
Sarastro als ontvoerder van Pa-

mina. De productie wordt gespeeld met een cast van jonge
opera- en popzangers; twintigers
en dertigers en de partituur is
gecomponeerd door Floris van
Bergeijk op een libretto van de
Amerikaanse schrijver Jonathan
Levi.
Van Eijk voegt hieraan haar eigen
verbeelding toe. ,,Er zijn mensen
die beweren dat ik het origineel
geweld aan doe. Maar waar het
mij om gaat is dat ik dingen maak
die helder zijn; mensen van nu
moeten het verhaal van toen begrijpen. Dat bereik ik door het
verhaal te lezen met de ogen van

nu en mijn fantasie erop los te
laten. Qua tekst blijven we dicht
bij het origineel.” Een bewerking
van Die Zauberflöte stond al een
poosje op het wensenlijstje van
de regisseur. ,,Het is een heel
vrouwonvriendelijk stuk. En er
wordt een galerij aan onsympathieke mensen opgevoerd. Theatraal gezien is dat fantastisch om
mee uit te pakken.”
The Electric Flute van Opera
Spanga, 28 tot en met 31 mei en 3
tot en met 6 juni in Oranjewoud
(parkeerplaats van de Koningin
Julianaweg), www.operaspanga.nl

Het Ragazze Kwartet
begeleidt yogalessen
en speelt terwijl op
een catwalk mode
geshowd wordt

Gimmick
Oranjewoud is volgens hem een perfecte festivalplek. ,,Het is een wereld
op zich. Heel compact met veel concertmogelijkheden op korte afstand
van elkaar.” De vernieuwende concertvormen die hij met het Oranjewoud Festival presenteert zijn geen
doel op zich, benadrukt hij. ,,Het is
geen gimmick. De inhoud, de kwaliteit van de concerten, moet goed
zijn.”
Bovendien, liefhebbers van de traditionele concertvormen worden
niet vergeten. Het programma is opgedeeld in vijf routes: Comfort zone,
Van het pad af, Het blote buiten,
Odyssee en Jutterspad. ,,Wil je simpelweg genieten van de mooiste uitvoeringen en je mee laten voeren
door de muziek, dan volg je de Comfort zone. De extremen, zoals het
zwembadconcert, vind je bij Van het
pad af en zo zijn er dus ook concerten
voor natuurliefhebbers. "
,,Kort gezegd laten we met dit festival zien dat klassieke muziek niet
onder een noemer te vangen is en allesbehalve saai.”

Oranjewoud Festival, van 28 tot
en met 31 mei in Oranjewoud,
www.oranjewoudfestival.nl

Woensdag 20 mei 2015
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Elektropop met de
intimiteit van
singer-songwriters
Cd-recensie
Arjan Hut

tting

Hij werd geboren in een dorpje bij de
Biesbosch, leerde jong gitaar en toetsen spelen, ging naar de Rockacademie in Tilburg en studeert momenteel aan het conservatorium van Amsterdam. Reinier van Harten presenteerde de afgelopen week zijn EP
Porcelain. Hij doet dat onder de naam
Reindier en de muziek wordt omschreven als elektropop.
Elektronische muziek, daar werd
(niet ver van zijn wieg) in de jaren
dertig al mee geëxperimenteerd door
vooruitstrevende geesten in de fabriek van gloeilampenfabrikant Philips, maar wat Reindier doet is mijlenver verwijderd van de wereld van
abstracte bliepjes en trillende, synthetische akkoorden. Met zijn stem,
toetsen en ritmes tovert deze jongen
een wereld aan indrukken en gevoelens tevoorschijn die net zo intiem
zijn als breekbare singer-songwriter
liedjes. Met veel gevoel voor drama
en dynamiek maakt Reindier enorm
veel indruk.
In Cold love maakt hij gebruik van
zijn enorme stembereik, van sopranische hoogten naar didgeridoo-gebrom en alles daar tussenin. De teksten zijn als poëtische flarden te consumeren, maar wie aandachtig luistert, hoort kleine romans over
relaties, verlangens, opstaan en val-

len. Cold love roept herinneringen op
aan het schitterende debuut Felt
mountain van Goldfrapp, en over de
hele linie hoor je duidelijk invloeden
van Kate Bush. Het toetsenmotiefje
in het verder weidse Icarus is toch een
regelrechte knipoog naar Wuthering
Heights? Als ik verder zou moeten refereren, dan graag aan Lucky Fonz III,
die met zijn recente All of Amsterdam

Met zijn stem,
toetsen en ritmes
tovert deze jongen
een wereld aan
gevoelens
tevoorschijn
een plaat met heel andere muziek,
een vergelijkbaar gevoel afleverde.
Intiem, persoonlijk en tijdloos. Heel
knap hoe Reindier dat met zijn eigen
wonderlijke palet weet op te roepen.
Met Baby daffodil, Control me en My man
naast Cold love en Icarus krijg je slechts
vijf liedjes. Te weinig, is mijn voornaamste kanttekening, we want more!
Porcelain EP, Reindier, uitgebracht in eigen beheer

Ray Anderson
terug en nog sterk
na tegenslag
Cd-recensie
Hessel Fluitman

De Amerikaanse trombonist Ray Anderson loopt al ruim dertig jaar mee
in de internationale jazzscene. Ook
in Leeuwarden heeft hij de afgelopen
decennia ettelijke malen laten horen
hoe hij speelt. In diverse combinaties. Bluesy, zingen met grote uithalen, geconcentreerd op het scherp
van de snede, maar altijd met veel
plezier. En telkens weer met groot
succes. Vaak lekker scheurend met
zijn volvette trombone.

De aandacht
opeisen door lekker
vet te spelen. Daar is
en blijft hij sterk in

Scènes uit The Electric Flute van Opera Spanga. Boven: Papageno (Emmanuel Franco) en Pamina (Sandrine Buendia). Onder Pamina en Queenie (Vivianne van den Boom). Foto’s: Dinand van der Wal

Echter, door allerlei tegenslag werd
hij meerdere malen gedwongen om
te stoppen met spelen. Niet alleen lichamelijke tegenslag in zijn eigen lichaam, maar ook doordat hij zijn
vrouw verloor na langdurig vechten
tegen kanker. Terwijl hij bij zichzelf
ook kanker aan het strottenhoofd
moest overwinnen. Maar hij is weer
aan de gang. In dit kwartet heeft hij

het Hammond B3 orgel centraal gesteld. Dat hoor je in een aantal nummers terug, zoals in Marching on (Blues
for John). Maar ondanks dat blijft hij
wel de aandacht opeisen door lekker
vet te spelen. Daar is en blijft hij sterk
in. Al meteen tijdens het eerste nummer komt er lekker melodieuze, naar
reggae neigende, muziek tevoorschijn, nadat hij zich eerst presenteerde alsof hij op zoek was naar de
laagste noot die hij uit zijn schuiftrompet kon halen. Gitaar, orgel,
drums en trombone komen voorbij.
Luisterend naar deze cd: leuker kan
je het eigenlijk niet hebben. Dat gaat
helemaal op als je het theatrale blazen van Anderson hoort. Daar straalt
het plezier nog steeds van af.
Natuurlijk schuilt er ook bij hem
een addertje onder het gras: in zijn
statement, het titelnummer van de
cd Being the point, zingt hij over het gegeven dat veel mensen de essentie
niet vatten en er aan voorbij gaan.
‘Soms hebben we juist stilte nodig.
Dat brengt ons bij ons innerlijk, tot
onszelf’, zo stelt hij in zijn tekst. Daar
zit veel in, maar heel tegengesteld
brengt hij dit gegeven met veel geraas in. Met twee ervaringen met kanker, waarvan een dodelijk afliep, ga je
wel anders tegenover het leven staan.
Wil je alleen nog ervaren wat er werkelijk toe doet. Dan ga je toch op zoek
naar de essentie van je leven.
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Being the Point, Ray Anderson’s
Organic Quartet, Intuition
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