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Oranjewoud festival 2016
Van 2 t/m 5 juni 2016 vond de vijfde editie plaats van Oranjewoud Festival. Het
kwalitatieve aanbod, de bijzondere presentatie, de fantastische aankleding en het mooie
weer zorgden voor een recordaantal van ruim 10.000 bezoeken. Dat is 60% meer dan
waarop was gerekend. Het gratis toegankelijke festivalhart De Proeftuin in de historische
Overtuin was het populairste onderdeel, met name voor nieuw publiek, gevolgd door het
eveneens gratis Prinsenwijkconcert. Veel Proeftuin-bezoekers kochten ter plekke kaarten
voor concerten van het hoofdprogramma. Daarmee blijkt het gehanteerde freemiummodel
en de etalagefunctie van het festivalhart goed te werken.

1. Artistieke invulling
Met Oranjewoud Festival willen wij graag een bijdrage
leveren aan een verbonden samenleving. Onze missie
is om zo veel mogelijk mensen de waarde van cultuur
in het algemeen en klassieke muziek in het bijzonder te
laten ervaren. Daarmee beogen wij het heersende beeld
dat klassieke muziek saai, elitair, moeilijk en ouderwets
is, bij te stellen en de kloof tussen het algemene publiek
en de culturele wereld te verkleinen. Onze voornaamste
strategie is om hoge kwaliteit te koppelen aan lage
drempels met De Proeftuin als beste voorbeeld en door
presentatie en beleving onderdeel te maken van het
artistieke proces.
Wij kunnen zonder meer stellen dat wij tijdens editie
2016 in onze opzet geslaagd zijn. Zelden hoorden wij bij
het hoofdprogramma zo vaak klappen tussen de delen,
een indicatie dat er veel nieuw publiek aanwezig was.
De samenstelling van het publiek in De Proeftuin was
buitengewoon divers. Wij zagen vele gezinnen met jonge
kinderen, doorgewinterde concertbezoekers, ouderen
en hipsters. Allemaal vonden zij een plek op het festival
waar zij zich op hun gemak voelden. Oranjewoud Festival
was, niettegenstaande het feit dat klassieke muziek
centraal stond, voor even the place to be.

Naast de ontspannen sfeer van het festivalhart droeg
het feit dat veel musici op uiteenlopende manieren te
beluisteren waren bij aan de festivalbeleving. Zo kon
men Remy van Kesteren op het ene moment horen met
zijn splinternieuwe programma Tomorrow Eyes en op
een ander moment op twee meter afstand in een tipi.
Publiek dat logeerde in hotel Tjaarda kon in slaap worden
gezongen door sopraan Claron McFadden terwijl op een
ander moment van haar Secrets-programma kon worden
genoten. Saxofoniste Eva van Grinsven was zowel te
horen als lid van het Berlage Saxophone Quartet als in
het theatrale Pas-de-deux gecombineerd met acrobatiek.
Het Matangi Quartet deed zijn kleurrijke identiteit recht
aan door zich als ensemble-in-residence op tal van
manieren te presenteren. Ook componist Jacob ter
Veldhuis wiens werken een rode draad vormden in het
programma was een bijzondere gast.
1a. Muzikaal programma
De in 2015 geïntroduceerde Proeftuin vormde het begin-,
middel- en eindpunt van de meeste festivalbezoeken.
Het festivalhart blijkt een sleutelfunctie te vervullen
bij het aantrekken van nieuw publiek. De Proeftuinprogrammering bestond uit een doorlopend programma
van klassieke concerten en niet-klassieke optredens op
twee podia. Daarnaast was er een uitgebreid aanbod
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aan kinderactiviteiten zoals het Kakofonieorkest en een
instrumentenatelier en een keur aan eetgelegenheden.
De Proeftuin vormde feitelijk een festival op zich. In
het omliggende parklandschap, Museum Belvédère,
de landhuizen, de historische tuinen en het hotel
vond het hoofdprogramma plaats, verdeeld over
vijf ontdekkingsroutes. Doordat alle musici van
hoofdprogramma ook in het festivalhart optraden, waren
deze inhoudelijk nauw met elkaar vervlochten.
Thema
Als festivalthema werd ‘Ondraaglijk Licht’ gekozen.
Daarmee wilden wij de veel gehoorde aanname ter
discussie stellen dat mensen steeds oppervlakkiger
worden en minder kwaliteit en verdieping zoeken.
Ontdekkingsroutes
Elk van de ontdekkingsroutes van het hoofdprogramma
droeg een eigen karakter: Comfort Zone (traditionele
concerten), Van het pad af (avontuurlijke formats), Naakte
Natuur (concerten in of dichtbij de natuur), Odyssee
(verhalen) en Liaison (ontmoetingen). De routes hadden
een gidsfunctie en zorgden voor eenheid binnen het
programma.
Concerten
In de route Van het pad af stonden bijzondere presentatievormen centraal, zoals bijvoorbeeld Tipi’s Klassiek (roulerende miniconcerten in grote tipi’s, o.a. door slagwerker
Tatiana Koleva, violiste Maria Milstein en cellist Gideon
den Herder), Yoga in Concert en Room Service Lullaby
(privéconcerten op de hotelkamers door festivalmusici).
Onder Naakte Natuur vielen het zonsopgangconcert door
het Matangi Quartet met de première van een speciaal
voor de gelegenheid door JacobTV geschreven stuk
Dageraad, het Wildernisconcert (locatieconcert in het bos
door het New Trombone Collective), naast diverse andere
concerten. Het programma Secrets van sopraan Claron
McFadden is een goed voorbeeld uit de Odyssee-route
en harpist Remy van Kesteren trad binnen Liaison op
met Tomorrow Eyes waarin hij de relatie tussen klassiek
en pop onderzoekt. Het Van Baerle Trio, pianisten Enrico Pace en Igor Roma en violiste Noa Wildschut gaven
concerten binnen de route Comfort Zone. Het Prinsenwijkconcert, gegeven door jazzpianist Peter Beets en het
Northern European Jazz Orchestra, vormde de traditionele afsluiting van het festival. Het totale programma
omvatte ruim 50 korte en langere optredens, uitgevoerd
door circa 100 musici.
1b. Randprogramma
Voorbeelden uit het randprogramma zijn Thee met Haring, waarin filosoof Bas Haring dieper inging op het festivalthema en verbanden legde met het muzikale programma alsmede One Million Steps in samenwerking met het
Noordelijk Film Festival en tapdanser Marije Nie. Nie was
ook verantwoordelijk voor de pilot Baroque Disco dat een
verbinding legde tussen barokmuziek, techno en dans.
Componist JacobTV voorzag al zijn tijdens het festival
gespeelde werken van een mondelinge toelichting en
stond na afloop het publiek te woord. In Rent-a-Writer
kon publiek vanuit een telefooncel in contact treden met
regionale schrijvers en dichters.
4

1c. Educatief programma
Net als in 2015 werd in samenwerking met
kunstencentrum Ateliers Majeur een educatief project
georganiseerd waarbij diverse basisscholen en lokale
kunstenaars betrokken waren. Doelstelling elk jaar is
om kinderen van 10 tot 12 jaar op een laagdrempelige
manier in aanraking te brengen met kunst en cultuur,
in het bijzonder klassieke muziek. In zes weken tijd
werd toegewerkt naar eindpresentaties in de Overtuin
in de dagen voorafgaand aan het festival voor ouders,
familie en vrienden. Tijdens het festival kon het overige
festivalpubliek de resultaten bewonderen. Zo werden de
door de kinderen gemaakte objecten integraal onderdeel
van het festival.
1d. Talentontwikkeling
Er werd voor het eerst samengewerkt met ArtEZ
hogeschool voor de kunsten in Zwolle. Multidisciplinaire
afstudeerprojecten van de masteropleiding muziek
vormen tezamen het ArtSEEDZ Festival dat in april in de
binnenstad van Zwolle wordt georganiseerd. Eén van
deze projecten werd daarbij geselecteerd om zich in De
Proeftuin te presenteren tijdens Oranjewoud Festival.
2. Samenwerkingsverbanden
Bij deze editie van Oranjewoud Festival werd met
vele lokale en regionale organisaties samengewerkt,
waaronder tijdschrift Noorderbreedte (lezing
Maannachten en Schemeravonden en privésessies
met dichters in Rent-a-Writer), Noordelijk Film Festival
(One Million Steps), Staatsbosbeheer (concertlocaties
waaronder het Wildernisconcert), Ateliers Majeur
(educatie en repeteerfaciliteiten musici), lokale
kunstenaars (educatie), ArtEZ hogeschool voor de
kunsten (talentontwikkeling), Museum Belvédère
(expositie Noorderlicht en concertlocatie), Bibliotheek
Heerenveen (verhalenvertellers), Welcome to the Village
(gastprogrammering), Prins Claus Conservatorium
Groningen (repeteerfaciliteiten), Posthuis Theater
(kantoorfaciliteiten), Stichting FB Oranjewoud
(concertlocatie), Golden Tulip Tjaarda (hotel- en
restaurantfaciliteiten, concertlocatie), gemeente
Heerenveen (bemiddeling met de erven van de
Overtuin, Dag van het Park), Leeuwarden-Fryslân 2018
(inhoudelijke en publicitaire ondersteuning) en eigenaren
en beheerders van de landgoederen.
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Bezoeken Oranjewoud Festival

3. Marketing en publiciteit
Voor de uitvoering van de marketingstrategie werd voor
het eerst samengewerkt met Communicatiebureau
De Kippen. De jarenlange ervaring van dit bureau in de
culturele sector, gecombineerd met een persoonlijke
benadering, grote toewijding en hands on-aanpak heeft
geleid tot een effectieve campagne en een prettige
samenwerking, die we voor volgende edities graag
voortzetten.
De ‘verfrissing’ van de visuele identiteit die vorig jaar
is ingezet is verder uitgebouwd en toegepast in alle
uitingen, van posters, flyers en website tot de inrichting
van De Proeftuin. De Proeftuin vormde het speerpunt
van de marketinginspanningen, waar letterlijk en figuurlijk
alles bij elkaar kwam: het publiek, de musici, klassiek
en jazz, cultuur en natuur, vorm en inhoud. Deze opzet
is zeer goed geslaagd. De Proeftuin trok duizenden
bezoekers van wie velen nog nooit een (klassiek) concert
hadden bezocht.
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Oranjewoud Festival was zichtbaarder dan ooit.
De advertentiewaarde van de free publicity in de
(geschreven) media bedroeg zo’n 115.000 euro. Deze
aandacht was vooral regionaal, maar ook landelijk. We
hebben dit jaar voor het eerst een radiospot laten maken,
die werd uitgezonden op Radio 1. Brava TV zond twee
weken lang een promospot uit. Artistiek leider Yoram
Ish-Hurwitz was te gast bij Podium Witteman en bij vele
radio-programma’s, zoals Opium. Met NDC Mediagroep
is een partnerschap aangegaan, wat enorm veel
regionale publiciteit heeft opgeleverd.
Speciale aandacht was er voor de sociale media,
waarvoor dit jaar voor het eerst een aparte medewerker
is aangetrokken. Met name Facebook bleek een
effectief middel om het festival onder de aandacht te
brengen. Het doel om het aantal Facebook-likers te
verdubbelen is gehaald: van 910 naar 1.927 likers. De
promo-filmpjes werden zeer goed bekeken en gedeeld,
wat nog eens werd versterkt door een uitgekiende inzet
van betaalde posts. De trailer die kort voor het festival
werd gepubliceerd was met 18.000 weergaven en een
bereik van 43.400 personen het populairst. Het aantal
nieuwsbriefabonnees liep op van 1.100 naar 1.450. De
nieuwsbrief wordt goed gelezen.
Bij de bekendmaking van het programma werd een
groot aantal kaarten verkocht, waarna de kaartverkoop
terugliep, met een opvallende piek na de uitzending van
Podium Witteman. In de laatste weken voorafgaand aan
het festival nam de verkoop explosief toe. Opvallend
was dat tijdens het festival nog veel kaarten werden
verkocht. Veel concerten waren uitverkocht. Een nieuw
concertpodium was dit jaar het Oranjewoud Paviljoen,
een tent met een capaciteit van 300 personen. Hier
waren zeven concerten geprogrammeerd, die goed tot
zeer goed werden bezocht, waarmee is bewezen dat er
ook een markt is voor een wat grotere publiekscapaciteit.
Het aantal bezoeken, zowel betaald als onbetaald,
overtrof de verwachtingen. In totaal werden ruim 10.000
bezoeken geteld, waarvan 2.580 verkochte kaarten.

Ongeveer de helft van het betalende publiek kwam
van buiten Friesland. Het mooie weer heeft zeker
bijgedragen aan de massale publieksopkomst, met name
in De Proeftuin. Met de gratis toegankelijke programmaonderdelen heeft Oranjewoud Festival een grote groep
mensen laten kennismaken met klassieke muziek,
uitgevoerd door topmusici. Ook het prijsbeleid met
individuele concertkaarten, stapelkortingen en een tarief
van 2,50 euro voor jeugd tot en met 18 jaar droeg bij aan
de laagdrempeligheid van het festival. Publieksverbreding
ontstond daarnaast door samenwerking met partijen die
elders in het culturele werkzaam zijn, zoals het Noordelijk
Film Festival, Welcome to the Village, Ateliers Majeur,
Bibliotheek Heerenveen en Museum Belvédère.
4. Organisatie
Festivalteam
De artistieke leiding en programmering waren net als in
voorgaande jaren in handen van Yoram Ish-Hurwitz die
als pianist ook meespeelde in een aantal concerten.
Harm Witteveen had voor de derde maal de zakelijke
leiding. Johan de Vries, zeer ervaren in het organiseren
van culturele evenementen, is aangetrokken als hoofd
productie. Gerco van Veenen voerde de technische
coördinatie uit. Franca Klaus van Communicatiebureau
De Kippen was voor het eerst verantwoordelijk voor
marketing & communicatie. Nanda Tuinstra coördineerde
in totaal 80 vrijwilligers, daarbij geassisteerd door
5
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Josje Krips. In de aanloop naar en tijdens het festival
legde Nanda als programmaproducent de verbinding
tussen productie en de musici. Anne Madrid y Lopez
was de nieuwe coördinator van De Proeftuin. Zij
voerde onderhandelingen met de aanbieders en was
verantwoordelijk voor de inrichting. Jurjen Enzing was
opnieuw verantwoordelijk voor de kaartverkoop. Hanny
Terpstra verzorgde weer de catering van musici en
medewerkers.

verder dat het festival werd benaderd door de Nico
Nap Foundation met het aanbod een financiële bijdrage
te leveren. Het Bunschoten Fonds gaf een donatie en
financiert daarnaast een coachingstraject ter verdere
ontwikkeling van het cultureel ondernemerschap.

Het in de loop der jaren zorgvuldig samengestelde team
vormt een hechte eenheid en blijkt zeer goed in staat
het festival vakkundig te organiseren waarbij men veel
enthousiasme en passie aan de dag legt.

De hogere inkomsten zijn aangewend om het
ambitieuze programma te realiseren. Voor techniek en
locatie-inrichting zijn fors meer kosten gemaakt dan
begroot, en dan nog zijn er flinke kortingen gegeven
door verschillende leveranciers. De uitbreiding van De
Proeftuin, het Oranjewoud Paviljoen en de overkapping
van het Prinsenwijkconcert: allemaal nieuwe stappen,
waarvan de kosten niet geheel op voorhand waren
te voorspellen. De kostenstijgingen konden gelukkig
worden opgevangen dankzij de hogere inkomsten.

Bestuur
Enkele maanden voorafgaand aan het festival is de
samenstelling van het stichtingsbestuur gewijzigd. Aad
Zillinger Molenaar is afgetreden als voorzitter en is
tijdelijk opgevolgd door bestuurslid Ingrid Metz. De
nieuwe bestuursleden zijn Yvonne van den Berg
(programmeur De Oosterpoort Groningen), Lode van
Piggelen (cultureel ondernemer, voorheen directeur Over
‘t IJ Festival en programmeur Festival a/d Werf), Jacques
Malschaert (directeur Bibliotheekservice Friesland) en
penningmeester Gerrit Kramer (voormalig accountant) die
Klaas Dijksma opvolgde. Oranjewoud Festival heeft met
hen een kundig en kritisch bestuur met veel ervaring in
de culturele sector.
Gewerkt wordt aan een bestuurs- en directiereglement
dat najaar 2016 zijn beslag krijgt. De stichting volgt de
Code Cultural Governance.
5. Financiën
Met een omzet van zo’n 250.000 euro (tegenover
200.000 euro in 2015) heeft Oranjewoud Festival
opnieuw een grote inkomstenstijging gerealiseerd.
De begrote recette uit kaartverkoop is overtroffen. Een
andere bron van publieksinkomsten was De Proeftuin: de
deelnemers van De Proeftuin droegen dit jaar voor het
eerst een deel van hun omzet af aan het festival. Mede
dankzij het goede weer leverde dit een niet onaanzienlijk
bedrag op.
Sponsoring is een steeds belangrijker inkomstenbron:
met ruim 30.000 euro zijn de sponsorinkomsten
meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. De
geprofessionaliseerde sponsorwerving begint zijn
vruchten af te werpen. Verschillende (regionale) bedrijven
zijn dit jaar ingestapt met het basis-sponsorpakket (2.500
euro) en de intentie om de samenwerking voort te zetten
en uit te breiden. BASF Heerenveen was (voor het derde
jaar) een van de grotere sponsoren, samen met een
nieuwe partner: AMDK Vermogensbeheer uit Joure.
Ook de fondsenwerving bij private fondsen is zeer
succesvol geweest, mede dankzij forse donaties
van Sena, VSBfonds, Fonds21 en Prins Bernhard
Cultuurfonds. De lokale Julia Jan Wouters Stichting
leverde opnieuw een bijdrage. Noemenswaardig is
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Het aandeel overheidsgeld is met 10.000 euro van de
gemeente Heerenveen en 12.500 euro van het Fonds
Podiumkunsten bescheiden te noemen.

De honoraria voor de musici vormen de grootste
kostenpost. Alle betaalde medewerkers hebben zoveel
meer uren gemaakt dan voorzien, dat een kleine
verhoging van de toch al summiere vergoeding op zijn
plaats zou zijn geweest. Hiervoor ontbrak echter (door
de hierboven vermelde kostenstijgingen) helaas de
financiële ruimte.
Terugkijkend durven wij te stellen dat er een maximaal
resultaat is behaald met relatief weinig middelen. De
editie 2016 wordt afgesloten met een klein positief
resultaat, dat wordt toegevoegd aan de algemene
reserve.
6. Volgende editie
Het volgende festival vindt plaats van 1 tot en met
5 juni 2017. Het vormt de laatste editie voorafgaand
aan 2018 waarin Leeuwarden Culturele Hoofdstad is
van Europa en Oranjewoud Festival deel uitmaakt van
het kernprogramma. Met het oog hierop en om ons
te profileren ten opzichte van vergelijkbare festivals
zullen wij de komende jaren sterker inzetten op
internationalisering van het programma en verdere
ontwikkeling van de klassieke muziekpraktijk.
Dat steeds meer mensen buiten Friesland het festival
weten te vinden, stemt ons positief. Een belangrijk deel
van de marketing zal zich concentreren op het vergroten
van de hoeveelheid publiek uit andere delen van het
land, onder meer door het opzetten van een eigen
camping. Naar analogie van De Proeftuin zal deze zich
onderscheiden qua inrichting en sfeer alsmede extra
programmering zoals verhalenvertellers bij een kampvuur
‘s avonds laat en verrassingsoptredens bij het ontwaken.
Daarnaast willen wij de bereikbaarheid met het openbaar
vervoer vergroten door middel van de Oranjewoud
Express, een eigen pendeldienst tussen het trein- en
busstation Heerenveen en het festivalterrein.
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Conclusie
Opnieuw heeft het festival laten zien dat het de doelstelling om de hoogst mogelijke
kwaliteit te verbinden met zo laag mogelijke drempels kan realiseren en daarmee invulling
weet te geven aan de missie zo veel mogelijk mensen de waarde van klassieke muziek
te laten ervaren. Het festival draagt zo effectief bij aan het doorbreken van de heersende
vooroordelen rond klassieke muziek en het verkleinen van de kloof tussen publiek en de
culturele wereld. De Proeftuin blijkt een gouden greep om nieuw publiek te verleiden
een klassieke-muziekfestival te bezoeken evenals de ontwikkeling en het gebruik van
bijzondere presentatievormen.
Het succes blijkt onder meer uit de enorme groei van het publiek en de vele enthousiaste
reacties. Was er tijdens de eerste editie in 2012 nog sprake van 450 betaalde bezoeken,
in de loop van vijf edities is het totaal aantal bezoeken meer dan vertwintigvoudigd en
het aantal betaalde bijna verzesvoudigd. Een uitgekiend prijsbeleid met stapelkortingen,
een scherp jeugdtarief en de vele gratis onderdelen zorgen ervoor dat een festivalbezoek
aantrekkelijk is en bereikbaar voor iedereen, ongeacht kennis en ervaring, leeftijd of
inkomen zonder inhoudelijke consessies te doen. n
Yoram Ish-Hurwitz en Harm Witteveen

Omroep MAX registreerde twee concerten voor uitzending op radio 4:
• Beating Bartók door pianisten Enrico Pace en Igor Roma en slagwerkers Tatiana Koleva en Pepe Garcia
• Bombay Bazaar met werken van Jacob ter Veldhuis door het Matangi Quartet, violiste Lenneke van Staalen en
tablaspeler Heiko Dijker.
Opnames van bovengenoemde optredens zijn te beluisteren op oranjewoudfestival.nl/luister
De aftermovie van editie 2016 is te bekijken op oranjewoudfestival.nl/aftermovie
7
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Festivalhart De Proeftuin | Foto Ronald Knapp
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Silent Concert door Joris van Rijn (viool), Mick Stirling (cello) en Yoram Ish-Hurwitz (piano) | Foto Ronald Knapp
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contactgegevens
Oranjewoud Festival
Fok 78
8441 BR Heerenveen
www.oranjewoudfestival.nl
info@oranjewoudfestival.nl
Harm Witteveen, zakelijk leider
harm@oranjewoudfestival.nl
06 52 09 43 22
Yoram Ish-Hurwitz, artistiek leider
yoram@oranjewoudfestival.nl
06 52 09 43 22
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Oranjewoud: muziek
terw1jl bomen ruisen
ORANJEWOUD Voor de vijfde keer is
gisteravond het Oranjewoud Festival los gegaan. Met een openingsconcert als proeftuin voor de komende drie dagen.

Voorproejîe van
concerten in tipi’s,
een boudoir of
in het bos

Geniet er nog maar even van, dat je
in de frisheid nog lekker tegen elkaar aan kunt kruipen, was de boodschap van presentatrice Maartje
Stokkers voor aanvang: de komende
dagen kan het 27 graden worden
De ironie was duidelijk: voor een
festival in de buitenlucht was het
gisteravond misschien een tikkeltje
fris, maar het wordt lekker weer.
Plaats van handeling was dit keer
de Overtuin tegenover het Landgoed, waar een gratis 'proeftuin’ is
ingericht, een festivalhart waar iedereen gratis een voorproefje kan
krijgen van het moois dat er in tipi's,
een boudoir of buiten in het bos te

horen is. Dezelfde ﬁlosofie was op
het openingsconcert losgelaten: het
was een soort tapasmenu van artiesten die tot zondag vaker zullen optreden. Naast namen als de harpspeler Remy van Kesteren, winnaar van
de Muziekprijs, en Jacob Tv.
De eerste noten waren voor de artistiek leider van het festival, Yoram
Ish-Hurvitz, die als concertpianist
zijn 14—jarige nichtje Noa Wildschut
begeleidde, het supertalent op de viool dat hier al eerder heel voorzichtig haar intrede deed. De twee speelden Poème van Ernest Chausson,
waarin W11'dschut haar geweldige

ROB LEEMHUIS

techniek kon laten schitteren.
Waarna het de beurt was aan de
Italiaanse pianisten Enrico Pace en
Igor Roma, die Debussy's Petite suite
voor vier handen speelden. Een
werk dat hij schreef op zijn zôste, en
daardoor eerder romantisch dan impres'sionistisch klonk. ]eugdig, maar
heel schilderachtig, was ook Debussy's Quatre chansons de jeunesse,
door Ish-Hurvitz en sopraan Claron
McFadden.
Het Matangi Quartet bracht de
uitverkochte tent daarna in Iberische sferen met de Serenata van 10aquin Turina, die klonk als een koele
windvlaag in een snikhete nacht.
Waarna alle muzikanten samen een
kolderieke versie brachten van de
bewerking die Sjostakovitsj maakte
van Teafor two. Met twee Matagi-leden als zangers, McFadden op de triangel en Enrico Pace die met zijn
neus pianospeelde: prettige chaos
na alle beheerste schoonheid.

"‘.-"\\! 1- ":"

YPMA PIANO'S

/

Sooraan Claron McFadden en pianist Yoram

lsh .Hurvitz bij de opening van het Oranjewoud Festival.

HAVO RFNb HOOYFNGA.
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Harpgeloei in Oranjewoud
Het Oranjewoud—
festival is in de
groei. Over vier
dagen lokte het
10.000 bezoekers
naar kamermu—
ziek op fraaie
plekken
RUDOLF NAMMENSMA

‘

ana de Vn'es‚ Wat kan
die meid cellospelen.“
Een echtpaar uit Kuik
home toonde zich enthousiast over een van de vele optredens tijdens het Oranjewoudfestival
2016, een vierdaags evenement dat
zich afspeelde op en rond het naamgevende landgoed en dat net als
voorgaande edities is gericht op
kwaliteit en kennismaking. Die ken—
nismaking speelde zich voornamelijk af in de Proeftuin, een tipikamp
met twee kleine podia en legio eettentjes. Festivalwoordvoerster Fran
ca Klaus: „Vorig jaar hadden we hier
naast een klein ook een groot tipipodiam staan, maar die hadden te vaak
last van elkaar. Dit is beter." Vorig
jaar bracht het festival circa 6000
mensen op de been. Gisteren stond
de teller na aﬂoop op ongeveer
10.000, verdeeld over vier dagen.
De grote tent was dit jaar elders te
vinden, omgedoopt in Oranjewoud
Paviljoen. „Wel een gedoe om van de
ene naar de andere locatie te komen.
Zeker bij deze hoge weerstemperaturen." Maar ondanks ‘het gedoe' en
die uitverkocht
concertlocaties
raakten, was er dit jaar wel meer
ruimte bij de acts op het grote podium. Daaronder het Van Baerle Trio
met pianist Hannes Minnaar in een
niet alledaags programma-. werken
van Robert Schumann (in arrangementen van Theodor Kirchner), Ernest Bloch en Dmitri Sjostakovitsj.
Ze werden met veel inzicht en karakter vertolkt. Schumann gedijde goed
in een combinatie van melancholie
en pit. In Bloch en Sjostakovitsj kwamen daar nog een flinke dosis dramatiek en contrastwerking bij.
„Hoor die vogels eens." „Ik hoor
in de verte nog een concert." „De
wind zit in de verkeerde hoek." Aﬂeiding genoeg, misschien wel te veel

Remy van Kesteren in actie met zijn elektronische harp.

zelfs, voor een teer genre als kamermuziek. Toen vanuit de Proeftuin
saxofoonbijdragen en applausgeluiden doorklonken. kreeg het Van
Baerle Tn’o het moeilijk. Maar het
speelde dapper door. „Dit is toch
geen doen?" „Voor mij is de lol er
af." Het festivalmotto 'Moet je horen' kreeg een extra betekenis. Misschien is het landgoed te krap voor
het huidige concept, waarbij te veel
elementen als spelbreker kunnen
fungeren. Een ongunstige windrich—
ting, een te luide versterking, een te
kleine afstand tussen verschillende
acts op open podia.
Een ander podium, binnenshuis,
was Landgoed Oranjewoud. Hier
trad vn'jdag tenor Albert Bonnema
op in een liedprogramma. Die dag
bonden ook meesterpianisten Enrico Pace en Igor Roma de strijd aan
met het Bulgaars-Mexicaanse slag-
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werkduo Tatiana Koleva en Pepe
Garcia. En was het ensemble-in-residence te horen: het Matangi Quar—
tet. Gisteren trad het binnen op, aan—
gevuld met Yoram lsh-Hurwitz. pianist en aanjager van dit festival. Met
elkaar legden ze de Tsjechische
volksziel bloot tijdens een doortastende en meeslepende vertolking
van een kwintet van Antonin Dvorak.
Een grappige randprogrammering, die zich afspeelde op iemands
hotelkamer of in een telefooncel, gaf
extra kleur aan het concertaanbod.
Alhoewel-. de KPN-groene cel waarin
een 'hot date' met een dichter kon
worden beleefd bleef zaterdag zo te
zien leeg.
Aanvankelijk was er bij het optreden van de hippe harpist Remy van
Kesteren minder sprake van stoorzenders. In het programma Tomor-

Grappig
randprogramma
in hotelkamer
of telefooncel

al bijvoorbeeld, met ‘loops'. een
compositie die deed denken aan Tubular bells van Mike Oldﬁeld.
En dan waren er de puike. aan jazz
verwante sfeernummers door Van
Kesteren samen met Mellema. En
het in intensiteit oplopende num—
mer Refugee. maar dan wel weer in
concurrentie met de naburige Proefrow eyes. dat onlangs zijn première
tuin. Ditmaal met een versterkte
beleefde in de Amsterdamse poppiano bespeeld door Peter Beets. „lrtempel Paradiso, sloeg hij' samen
ritant!" Gistermiddag sloot hij', sa—
met saxofonist Ties Mellema — net men met de Northern European ]azz
als kortgeleden de harpspeler zelf Orchestra, dit festival af. Op het waonderscheiden met de Nederlandse ter. Tussen Museum Beve'dère en
Muziekprijs —wegen in waan'n grenhet landgoed.
zen tussen genres vervaagden. Pure
lsh-Hurwitz beloofde beterschap.
hardrock met vette saxklanken, ste—
„Volgend jaar, bij de zesde editie.
staat het grote podium elders. Vervig elektronisch harpgeloei en dreuder weg." Blijkbaar is de evaluatie
nende beats ging over in intiem precisiewerk op een meer authentiek
rond dit ‘festival-in-ontwikkeling‘,
ogende harp. Veel eigen composities zoals Klaus het noemt. al meteen be»
gonnen.
van Van Kesteren hoorde men. Aeri-

