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Een jaar muziekvoorstellingen 
voor kinderen. Verslag 2011



Voorwoord
Met plezier presenteren we u ons jaarverslag 2011, 
want Oorkaan blijft groeien. We organiseerden 
weer meer voorstellingen dan in 2010, het aantal 
schoolvoorstellingen en workshops op scholen 
nam enorm toe, de pers besteedde positieve 
aandacht aan onze nieuwe muziekvoorstellingen 
en het publieksbereik steeg met 7%. Om die 
activiteiten mogelijk te maken slaagden we er in 
om, naast structurele subsidie van het ministerie 
van OCW en subsidies van publieke fondsen 
53,3% eigen inkomsten te genereren.

In 2011 consolideerden we de artistieke plannen die we in 

2010 ontwikkelden en we breidden met name onze educatieve 

activiteiten uit. We presenteerden tien muziekvoorstellingen, 

waarvan drie premières en zeven reprises/prolongaties. We 

speelden 217 voorstellingen, waarvan 93 schoolvoorstellingen, 

en we verzorgden 135 workshops op scholen. In de werkplaats 

werkten makers en musici aan zeven proeven waarvan het  

merendeel werd gepresenteerd tijdens de tweede aflevering  

van ons festival Oorkaan op komst! in september 2011. Tijdens 

het festival lanceerden we ook Oorkania, onze online muziek-

game voor kinderen. In totaal bereikten we 38.582 bezoekers,  

7% meer dan in 2010. 

We danken alle makers, spelers en medewerkers die keihard 

werkten om dit allemaal mogelijk te maken. Dankzij hun inzet 

konden we weer duizenden kinderen hun oren laten uitkijken. 

Want dat is ten slotte waar het allemaal om draait: kinderen 

laten genieten van levende muziek door het maken van  

verrassende, ontroerende, vrolijke en meeslepende muziek-

voorstellingen.

Het jaar 2011 stond ook in het teken van personele wisselingen. 

Na tien jaar bevlogen toewijding nam artistiek leider Anneke  

Hogenstijn afscheid van Oorkaan, waarvan zij aan de wieg 

stond. Ook zakelijk leider Wieske Wijngaards en marketing-

medewerker Sietske Oud verlieten Oorkaan om elders nieuwe 

uitdagingen aan te gaan. Hun tomeloze energie zorgde voor  

de groei van Oorkaan en de ontwikkeling van het genre jeugd-

muziek. 

Hun inzet is onze inspiratie voor de toekomst. En die inspiratie 

hebben we hard nodig: in 2011 besloot het ministerie van  

OCW in het kader van de bezuinigingen de subsidie van  

de productiehuizen, en daarmee ook dat van Oorkaan, per  

1 januari 2013 te beëindigen. Wij zetten natuurlijk alles op  

alles om te zorgen dat Oorkaan kan blijven bestaan en we  

hopen dat we hierover in ons volgende jaarverslag positief  

kunnen berichten.

Op de volgende pagina’s vindt u een verslag van onze activi-

teiten. Wilt u meer weten? Neem dan eens een kijkje op onze 

website www.oorkaan.nl. Intussen gaan wij in 2012 op nieuwe 

oorkaansterkte verder. 

Tot ziens bij een van onze muziekvoorstellingen!

Stichting Oorkaan 
Kees Dijk, voorzitter 

Jessica de Heer, artistiek directeur

Achter vlnr 
Meike Koenders kantoorassistentie 

Tim Spotowitz educatie 

Elles Brinkman  

vervangend productieleider 

Jessica de Heer artistiek directeur

Voor vlnr 
Lianne Karel educatie 

Erin Coppens artistiek coördinator 

Wieske Wijngaards zakelijk leider 

Sietske Oud marketing en publiciteit 

 

Nele Decock productieleider 

vervangend artistiek coördinator 

Annelies Wielaard  

marketing en publiciteit 

Het team
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Oorkaan vindt het belangrijk dat ieder 

kind de gelegenheid krijgt in aanraking 

te komen met de kracht van levende 

muziek. Daarom maken we muziek-

voorstellingen voor kinderen tot 12 

jaar waarin levende muziek in al zijn 

verscheidenheid - klassiek, jazz, impro, 

wereldmuziek, vocaal en hedendaags 

- uitgevoerd door topmusici, centraal 

staat. Oorkaan is de enige plek in 

Nederland waar intensief gewerkt 

wordt aan het ontwikkelen van muziek-

voorstellingen voor kinderen. Met 

die muziekvoorstellingen verzorgen 

we (school)voorstellingen om zoveel 

mogelijk kinderen te bereiken. Oorkaan 

brengt makers en spelers samen en 

biedt hen de gelegenheid een artistiek 

hoogwaardige muziekvoorstelling voor 

kinderen te maken. Daarbij vervult 

Oorkaan een stimulerende en onder-

steunende rol. 

Bij Oorkaan Producties worden de 

muziekvoorstellingen gemaakt. 

Werkplaats Oorproeven is de 

laboratoriumplek waar makers en 

spelers de gelegenheid krijgen te 

experimenteren met het genre jeugd- 

muziek. Met het educatieprogramma 

Oorsprong bieden we kinderen in  

het basisonderwijs een intensieve 

kennismaking met muziek door school- 

voorstellingen, workshops, lesmateriaal, 

participatie en de ontwikkeling van 

muziekgame Oorkania. Foorum is  

het platform waar gedacht, gepraat en 

gedebatteerd wordt over de ontwik-

keling en professionalisering van het 

genre jeugdmuziek. 

music productions for children 

Oorkaan is a Dutch organization that  

creates music productions for children up  

to 12 years old. These productions focus  

on all kinds of live music, performed by 

outstanding musicians: classical music,  

early music, new music, jazz, improvised 

music, vocal music and world music.  

The organization is comprised of three 

departments: Oorkaan Productions, 

Workshop Oorproeven and education 

department Oorsprong. 

For each new production Oorkaan  

Productions brings together musicians  

and artists from various disciplines. With 

music as the starting point, the group  

works in close cooperation to realize the 

production. Often these productions are 

without words, making them suitable for 

international tours. Oorkaan Productions 

presents about seven music productions  

per season and organizes roughly 200 

performances in the Netherlands and 

abroad. Every year Workshop Oorproeven 

offers several young as well as more  

 

 

experienced musicians and theatre makers  

the opportunity to experiment with the 

creation of music productions for children. 

Education department Oorsprong 

presents a comprehensive educational 

program for primary schools, consisting  

of workshops, teaching materials and 

performances that are purpose-made for  

the educational program. Beside that, 

Oorkaan developed the online music  

game Oorkania.

Until 2013 Oorkaan benefits from a long-

term subsidy by the Ministry of Education, 

Culture and Science. Oorkaan is also 

financially supported by private and public 

funds in the Netherlands.  

 

* The name ‘Oorkaan’ is a pun on the Dutch word 

‘orkaan’, meaning ‘hurricane’. The word ‘oor’ means 

‘ear’. In a translation the word ‘hearricane’ might 

come close to the meaning of ‘Oorkaan’. 

‘Oorproeven’ is an invented word, meaning ‘tasting 

with your ears’. ‘Oorsprong’ means ‘origin’.

About OorkaanMissie
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Première: 13 vrije voorstellingen en  
6 schoolvoorstellingen van 24 maart  
tot en met 31 mei 2011

De koning heeft geen zin vandaag. Terwijl de hofhouding 

zich voor hem uitslooft met muziek en dans, is hij met 

hele andere dingen bezig. Hij schopt en kliert en snurkt 

en drijft iedereen tot waanzin. Maar ja, hij is koning.  

Dus hij mag doen wat hij wil. Wie temt de koning? 

 

Wie temt de koning? van regisseur Gienke Deuten en het  

Apollo Ensemble is een vrolijke, ontregelende muziekvoorstelling 

vol muziek van meesters uit de baroktijd, zoals Rameau, Lully, 

Händel en Purcell.

Wie temt de koning?
In 2011 presenteerde Oorkaan tien verschillende 
muziekvoorstellingen in Nederland en daarbuiten.  
Drie producties gingen in première en zeven producties 
speelden als reprise of liepen door vanuit 2010. Minstens 
vijf eeuwen muziek trokken voorbij: van Byrd tot 
opzwepende zigeunermuziek, van Piazzolla tot Haydn, 
van De Falla en Satie tot Bulgaarse liederen, van 

barokmuziek van Purcell, Rameau en Lully tot nieuwe 
composities voor slagwerk, Afrikaanse percussie en  
de mooiste muziek voor pianotrio. Je kijkt je oren uit!

Hieronder geven we een indruk van de muziek-
voorstellingen die in 2011 werden gespeeld, voor 
iedereen vanaf 6 (en soms 4) jaar.

Oorkaan Producties
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Woeste emoties gaan naadloos  
op in elegante muziekstukken. 
(Annette Embrechts, de Volkskrant)

Stilzitten is onmogelijk. Je voelt  
de ritmes en de energie lijfelijk 
als je naar de opvoering kijkt en 
luistert. (Frederike Berntsen, De Telegraaf)

Première: 23 vrije voorstellingen en 3 school-
voorstellingen van 5 februari tot en met  
31 mei 2011, speelt door in 2012

Er waren eens vier broers. Ze heetten De Gebroeders  

Kist. Niemand wist of ze zo heetten omdat ze in een  

kist woonden of dat ze in een kist woonden omdat ze 

zo heetten. Natuurlijk hadden ze elk ook nog een eigen 

naam: Oudste, Jongste, Middelste en Domste. En ze  

hadden Grote Trom, zoals andere mensen een hond of 

een kanarie hebben. Op een nacht vertrekken ze met 

Grote Trom, op zoek naar het geluk. 

Met De Gebroeders Kist maakten slagwerkgroep Percossa en 

regisseur Margrith Vrenegoor een spannende muziekvoorstelling 

met weinig woorden, aanstekelijk slagwerk, acrobatiek en veel 

humor. De voorstelling wordt de komende jaren doorgespeeld  

in Nederland en daarbuiten.

De Gebroeders Kist
4+
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Première: 11 vrije voorstellingen en  
1 schoolvoorstelling van 5 november tot en  
met 31 december 2011, speelt door in 2012

Help! Pepijn, Emmy en Maurice doen de Suleika.  

Dat lijkt op een dans maar dan anders. Het lijkt ook  

op een concert maar dan ook weer anders. Waarom zou 

je in je eentje op een cello spelen als dat ook met zijn 

drieën kan? Waarom klinkt die viool zoeter dan de vorige 

keer? En waarom heeft die pianist zijn hand in 

het verband? 

Trio Suleika maakte met regisseur Jochem Stavenuiter een 

hilarische en soms ontroerende muziekvoorstelling waarin alles 

anders gaat dan je verwacht. Met komische scènes, onverwachte 

goocheltrucs en pijnlijke situaties. En met de mooiste muziek die 

ooit voor pianotrio is geschreven. 

Wij hebben er zeer van genoten: echt 
fantastisch wat daar allemaal gebeurt 
op het toneel en ook nog eens zeer fraai 
gespeeld en geacteerd. We zullen onze 
kleinkinderen er toe gaan porren via hun 
ouders! (Bezoeker première Het Concertgebouw)

Reprise: 1 vrije voorstelling op 18 september 2011, 
speelt door in 2012

Beppe scharrelt rond op het podium, tussen een vrolijke 

verzameling huis-, tuin- en keukenspullen. Beppe is 

geluidvinder. Hij tovert muziek uit alles wat hij tegenkomt. 

En niet zomaar muziek! Uit de chaos komen klassieke 

meesterwerken tevoorschijn. De musici van het Eolian 

Ensemble trekken eerst hun neus op voor die rare snuiter, 

maar verblazen uiteindelijk vurig met Beppe mee. 

Vaste maker van Orkater, multi-instrumentalist Beppe Costa, 

gaat met deze voorstelling op muzikale ontdekkingsreis. Uit 

ogenschijnlijk onsamenhangende voorwerpen tovert hij de eerste 

klanken van beroemde composities die vervolgens door de 

blazers van het Eolian Ensemble gespeeld worden. Zo is muziek 

te horen van onder meer Sweelinck, Bach, Pachelbel, Ligeti en 

Hindemith en natuurlijk Beppe Costa.  

 

Coproductie met Orkater (première in mei 2009)

Reprise: 17 vrije voorstellingen van 17 tot en  
met 31 december 2011

Elk jaar is de Kleine Kerstman als eerste klaar met het 

maken en inpakken van zijn cadeaus. En toch mag hij 

nooit mee met de grote Kerstmannen om alle cadeaus  

bij de kinderen te bezorgen. Omdat hij te klein is. Zelfs  

de kinderen zijn groter dan de Kleine Kerstman, 

zeggen de grote Kerstmannen. En zijn slee is maar een 

prutssleetje, vinden ze. Dus blijft de Kleine Kerstman 

alleen achter.

De Kleine Kerstman is geïnspireerd op de kinderboeken van  

Anu Strohner, met tekeningen van Henrike Wilson en muziek 

van Toek Numan. Verteller Joep Onderdelinden, de vier musici 

en regisseur Wil van der Meer maakten samen deze vrolijke en 

ontroerende kerstvoorstelling. 

 

Coproductie met Concert- en Congresgebouw De Doelen  

(première in 2008)

De Suleika’s en het Mysterie  
van de Gevoelige Snaar
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De Verb(l)azing De Kleine Kerstman
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Prolongatie: 11 vrije voorstellingen en 9 
schoolvoorstellingen van 2 januari tot en  
met 20 november 2011, speelt door in 2012 
 
De vijf mannen van Calefax werken in een buizenfabriek. 

Elke dag doen ze hetzelfde en dat bevalt ze prima. Groot 

is dan ook de paniek als er op een dag geen orders meer 

binnenkomen. De mannen besluiten te gaan experimen-

teren met de buizen en maken de vreemdste instru-

menten. Die klinken toevallig ook nog eens heel mooi!  

De orders stromen weer binnen en De Muziekfabriek 

wordt opgericht. 

De Muziekfabriek is een humoristische muziekvoorstelling zonder 

woorden, maar met heel veel muziek, van Byrd tot Debussy en 

van Scarlatti tot Prokofjev. De regie was in handen van Annechien 

Koerselman (eindregie en script) en Oda Buijs (spelregie). 

Coproductie met Calefax Rietkwintet (première in 2010)

De Muziekfabriek
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De slowmotionscène is briljant en de 
kleine schermutselingen van de blazers 
om wie het mooist speelt, worden 
mooi verbeeld. Na deze voorstelling 
jeuken de handen om thuis zelf 
een muziekinstrument in elkaar te 
knutselen. (Frederike Berntsen, De Telegraaf)

Prolongatie: 9 vrije voorstellingen en  
15 schoolvoorstellingen van 2 januari  
tot en met 19 april 2011 
 
Sasja is chocolatier. Pardon, meester chocolatier! Hij 

maakt bonbons, likkebaardend lekker. Maar maakt hij 

ook de lekkerste bonbon van heel Europa? Dat wordt 

uitgemaakt tijdens de Bonbon Factor, de spannendste 

wedstrijd in het bonbonwezen. Sasja krijgt hulp van drie 

zangeressen. Zij vertellen hem over een geheim ingrediënt 

voor bonbons, de Bulgaarse Reuzeroos. De bloem is 

zeer zeldzaam en slechts een enkeling weet waar de 

Reuzeroos groeit. Op zoek naar de Reuzeroos beleven 

ze samen een hachelijk avontuur op de Balkan. Dan blijkt 

hoe krachtig de stem kan zijn.

Zing Kokosjka! werd gemaakt door het Pauni Trio, Mischa van 

Dullemen en regisseur Klaus Jürgens. Het Pauni Trio zong 

wonderschone liederen uit de verschillende streken van Bulgarije. 

Van vrolijke liefdesliedjes uit Trakia tot plechtige hymnes uit de 

geheimzinnige Rodopi-bergen. 

Prolongatie: 12 vrije voorstellingen en  
58 schoolvoorstellingen van 19 februari tot  
en met 28 november 2011, speelt door in 2012

Drie vrienden, zes handen, dertig vingers, drie deuren en 

nog véél meer. Ze slaan, roffelen, vegen, zwiepen, beuken 

en bezemen. Wie is de snelste, de slimste? Wie durft 

het langst stil te zijn? Ritmes vliegen je om de oren en 

bekkens tollen rond. Deuren maken muziek en stokken 

zingen. Een concert waarbij je oren en ogen tekort komt!

Trommelvuur bestaat uit een aantal korte scènes waarbij het  

decor als instrument wordt gebruikt. De muzikale leidraad is  

dat het leven ritme is en dat elk geluid muziek kan zijn, van het 

kloppen van je hart tot het slaan met deuren. Het decor en de 

muziek zijn door de percussionisten van het Twitching Eye Trio 

bedacht en gemaakt. De regie is van Claire Leenaers en  

Klaus Jürgens. 

Zing Kokosjka! Trommelvuur
6+ 6+ 6+
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Prolongatie: 6 vrije voorstellingen op  
22 en 23 januari 2011 (Luxemburg) 
 
Kleine Lisa kan niet slapen zonder de liedjes die haar 

oma altijd zong. Lisa houdt veel van haar, maar oma is er 

niet meer. Daarom gaat Lisa op reis om haar te zoeken. 

De reis is lang en soms moeilijk. Maar de muzikanten en 

hun muziek gaan mee als reisgenoten. Een voorstelling 

waarin de scènes worden gedragen door muziek, die 

varieert van Haydn tot Piazzolla en Hongaarse zigeuner-

muziek. Ulrike Quade maakte in haar geroemde stijl de 

pop Lisa. Krachtig poppenspel geeft Lisa leven én lef.

In 2007 ging Lisa’s Grote Reis in première. In seizoen 2009-

2010 ging de voorstelling als coproductie met Ulrike Quade in 

een herziene versie in reprise. 

 
Werkplaats Oorproeven is de plek waar jonge en 
meer ervaren makers en spelers in alle vrijheid 
kunnen experimenteren met het genre jeugdmuziek. 
Op die manier levert Oorkaan een bijdrage aan de 
ontwikkeling van dit genre en de professionalisering 
van makers en spelers. In 2011 werkten zeven 
groepen in de werkplaats aan zeer diverse proeven.

Werkwijze 
De aard en werkwijze van musici en die van makers uit andere 

podiumkunstdisciplines zijn heel anders. Daarom is het belangrijk 

te investeren in een gedegen kennismaking, het leren spreken van 

elkaars taal, het ontwikkelen van een andere podiumaanwezigheid 

van musici en het leren denken vanuit muziek door de theater-

makers. In 2010 hebben we daarom als opmaat naar een langere 

werkperiode ‘bruisdagen’ ingevoerd, waarop musici en maker(s) 

een aantal aaneengesloten dagen intensief samenwerken. Zo 

ontstaat in korte tijd een idee over wat er speltechnisch, muzikaal 

en theatraal inhoudelijk mogelijk is. Na de bruisdagen volgt dan 

een langere werkperiode, die wordt afgesloten met een (besloten) 

presentatie voor kinderen, waarna een evaluatie volgt. Dit beleid 

hebben we in 2011 voortgezet en uitgebouwd.

 
De proeven 
Vier werkplaatsproeven startten al in 2010 en werden in 2011 

voortgezet.  

•  Trio Suleika en regisseur Jochem Stavenuiter werkten 

in 2011verder aan een onderzoek naar de onderlinge 

verhoudingen tussen de musici in een klassiek pianotrio.  

Dit project stroomde door naar Oorkaan Producties  

(zie pagina 8).

•  Jazz-zangeres Esra Dalfidan, ensemble Fidan, regisseur  

Cilia Hogerzeil en schrijfster/illustratrice Joke van Leeuwen 

zetten hun project H van Adem voort, over de rijkdom die  

je bezit als mens met meer culturen. 

• Regisseur Peerke Malschaert en het Amstel Quartet gingen  

 in 2011 door met hun onderzoek naar de mogelijkheid om  

 het principe van slapstick – waarbij timing cruciaal is – in een  

 muzikale partituur te verwerken.  

•  Ook regisseur Rosa Peters werkte samen met het ensemble 

Club Mondain verder aan proef rond het thema ‘scheiden’ en 

de muzikale vertaling daarvan. 

Daarnaast gingen drie nieuwe werkplaatsprojecten van start.  

• Componiste Mayke Nas, regisseur Moniek Merkx, harpiste 

  Godelieve Schrama, slagwerker Bart de Vrees en actrice 

  Roosmarijn Luyten startten een werkplaatsproef, waarbij   

 componist, regisseur en spelers samenwerkten aan de  

 muzikale en theatrale bouwstenen van een voorstelling. 

• Regisseur Annechien Koerselman werkte met ensemble   

 Severijn aan het thema van de dood van een oude muzikant  

 en hoe je dat op lichtvoetige wijze aan de orde kunt stellen.  

• Het Twitching Eye Trio (dat furore maakte met de voorstelling 

 Trommelvuur) met actrice/zangeres Reineke Jonker en 

 regisseur Klaus Jürgens probeerden een voor hen nieuw 

  muziektheatraal concept uit waarbij zang, theater en percussie  

 gecombineerd worden ter voorbereiding van een nieuwe  

 productie. 

 

Op 18 september 2011 werden tijdens het festival Oorkaan op 

Komst! zes werkplaatsproeven openbaar gepresenteerd. 

Werkplaats Oorproeven
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Prolongatie: 1 vrije voorstelling op 9 april 2011, 
speelt door in 2012

Een geheimzinnige advertentie in de Gouden Gids:  

BV De Pianomannen, voor al uw componistenkamers. 

Eén telefoontje en twee mannen staan op je stoep.  

Om deze keer de kamer van de componist Erik Satie 

voor je in te richten. We krijgen niet alleen zijn meubels 

in huis, maar ook een vreemde vogel in een kooi, een 

lawaaierige typemachine, een oude foto van een zangeres 

en...

BV De Pianomannen, geregisseerd door Margrith Vrenegoor, 

is een grappige en absurdistische muziekvoorstelling voor 

kinderen, met pianomuziek van de Franse componist Erik Satie. 

De productie is geïnspireerd op Satie’s wonderlijke leven en 

onnavolgbare fantasie. Geprojecteerde computeranimaties, 

gebaseerd op tekeningen van Satie, zijn de tegenspelers van  

de pianisten Klaas Bakker en Ernst Binnekamp, die zelf meer  

en meer in de filmpjes verzeild lijken te raken.

Lisa’s Grote Reis BV De Pianomannen

Het heeft op verschillende manieren een 
ontwikkeling in mijn visie op beelden  
en muziek opgeleverd. Ik vind het prachtig 
zo te werken en de musici waren 
fantastisch. (Ulrike Quade)

6+ 6+
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Kindermuziekfestival: 12 (v)oorproefjes, 1 sneak 
preview en de lancering van Oorkania door het 
KinderOorkest

Op zondag 18 september ging Oorkaan het nieuwe 
seizoen stormachtig van start met de tweede 
aflevering van Oorkaan op komst!. Het festival vond 
dit keer plaats in de Philharmonie in Haarlem en 
trok zo’n duizend bezoekers.

 
 
(V)oorproeven 
Op drie locaties in de Philharmonie werd het publiek korte 

presentaties voorgeschoteld van zes projecten uit Werkplaats 

Oorproeven: H van Adem, Ragazze, Buitenstebinnen, De 

Wolkenladder, De Suleika’s en het Mysterie van de Gevoelige 

Snaar en Peerkes Proef. Het publiek werd in drie groepen verdeeld 

en door ‘reisleiders’ langs de (v)oorproeven geloodst. Elke proef 

werd drie keer voor wisselend publiek gespeeld. Op pagina 13 

vindt u meer informatie over de gespeelde (v)oorproeven. 

 

 
 
Sneak preview De Verb(l)azing 
Alle publieksgroepen kwamen bij elkaar voor de sneak preview van 

de muziekvoorstelling De Verb(l)azing van Beppe Costa en het 

Eolian Ensemble. Lees meer over deze voorstelling op pagina 9.

Lancering muziekgame Oorkania 
Het festival werd spectaculair besloten met de lancering van 

muziekgame Oorkania door het KinderOorkest van 150 leerlingen 

uit de groepen 5 t/m 7 van drie Haarlemse basisscholen die 

meededen aan een groot muziekeducatieproject. Op pagina 15  

vindt u meer over Oorkania en op pagina 16 over het muziek-

educatieproject. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jungle Joy 
Tijdens het festival konden de kinderen ook zelf aan de slag met 

muziek op de klankinstallatie Jungle Joy van Marcel en Armeno 

Alberts: een reuzeninstrument waaruit je slagwerk, dierengeluiden 

en natuurklanken tevoorschijn kunt toveren.

Oorkaan op komst! werd gerealiseerd in nauwe samenwerking met 

de Philharmonie in Haarlem, MZK/Muzieklab en Holland Symfonia.  

Het festival kwam tot stand dankzij financiële ondersteuning van  

de Gemeente Haarlem, Prins Bernhard Cultuurfonds,  

Het Haarlemsche Muziekfonds, Zabawas, J.C. Ruigrok Stichting  

en een anonieme geldgever.

Festival Oorkaan op komst!

14

Oorkania

Foorum

In 2010 gingen we van start met de ontwikkeling  
van muziekgame Oorkania, een virtuele muziek-
wereld waar kinderen letterlijk kunnen spelen met 
muziek. Op 18 september 2011 lanceerden we 
Oorkania tijdens ons festival Oorkaan op komst!. 
 
Oorkania is een gratis online muziekgame voor iedereen vanaf 6 

jaar. Met het ruimtewezentje Oork reist de speler naar Oorkania 

om de zeven planeten met muziek te redden door het uitvoeren 

van opdrachten en het verzamelen van klankballen. Onderweg 

komt de speler allerlei soorten muziek tegen, van barok tot jazz 

en romantiek tot wereldmuziek. Met de verzamelde klankballen 

en muziekfragmenten kan de speler zijn eigen compositie maken. 

Oorkania is een spannende game, die kinderen spelenderwijs in 

aanraking brengt met muziek.  

 

Oorkania is een autonome muziekgame, maar artistiek en 

inhoudelijk nauw verbonden met de andere pijlers van Oorkaan. 

Bent u nieuwsgierig naar Oorkania? Surf dan naar  

www.oorkania.nl en speel zelf. 

 

Oorkania werd gemaakt door onder meer Vuurroodjunior, 

Willem Lagerwaard, Joey Roukens en Paladin Studios. 

 

Dankzij genereuze subsidies van het Prins Bernhard Cultuurfonds 

en het Gamefonds waren we in staat Oorkania te ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foorum is het landelijke platform dat we gecreëerd hebben waar 

gedacht, gepraat en gedebatteerd wordt over de ontwikkeling 

van het genre jeugdmuziek, over muziekeducatie en de relatie 

ertussen. De activiteiten van Foorum zijn erop gericht het genre 

jeugdmuziek verder te ontwikkelen en de relatie tussen het genre 

en muziekeducatie te onderzoeken. In 2010 werd een eerste start 

met Foorum gemaakt. In 2011 gaven we hierover een college 

op het Conservatorium van Amsterdam, vertelden we onze visie 

tijdens de inspiratiedag voor cultuureducatie van Artez, spraken 

we over jeugdmuziek tijdens het Festival On Wings in Groningen 

en presenteerden we een pitch tijdens de Dutch Classical Music 

Meeting.

We hopen dat de kinderen straks een 
stukje barok fluiten. 
(Interview met Willem Lagerwaard en Hans Foks, AD)
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Muziek is onmisbaar voor de gezonde ontwikkeling 
van jonge mensen: luisteren en musiceren zijn van 
grote invloed op hun cognitieve en emotionele 
ontwikkeling. Door kinderen individueel en met  
de hele groep muziek te laten beleven, geven wij  
ze de kans hun eigen talenten te ontdekken, een 
sterke persoonlijkheid te ontwikkelen en sociaal 
gedrag te vormen.  
 
Daarom ging Oorkaan, met behulp van een meerjarig subsidie 

van het VSBfonds, in 2009 van start met een intensief educatie-

programma voor het primair onderwijs. Sindsdien zijn onze 

educatieve activiteiten stevig gegroeid: in 2011 presenteerden  

we 93 schoolvoorstellingen (een groei van 16% t.o.v. 2010)  

en 135 workshops (een groei van 221% t.o.v. 2010).  

Daarmee bereikten we 14.531 leerlingen in het basisonderwijs.

 
 
Schoolvoorstellingen, lesmateriaal en workshops 

Oorkaan biedt het onderwijs speciaal geselecteerde muziek-

voorstellingen. Bij elke voorstelling maken wij in overleg en 

samenwerking met de kunsteducatieorganisaties, educatie-

deskundigen, en de makers en spelers verantwoord en 

aantrekkelijk lesmateriaal dat bestaat uit een lesbrief met een 

aantal korte opdrachten en een dvd. Rondom de voorstellingen 

geven workshopleiders en de betrokken musici workshops  

waarin zij elementen uit de voorstelling in de klas behandelen. 

Om kinderen enthousiast te kunnen maken voor muziek is  

ook het enthousiasmeren van leerkrachten van groot belang:  

zij zijn voor ons de intermediairs bij het bereiken van de kinderen.  

Daarom geven we ook workshops voor leerkrachten waarin  

zij kennismaken met het lesmateriaal, zodat zij er in de klas 

zelfstandig mee aan het werk kunnen gaan.

 
 
 
De projecten 
In 2011 presenteerden we twee educatieprojecten: Alles is 

muziek, waarin maat en ritme centraal staan en dat gekoppeld is 

aan de muziekvoorstellingen Trommelvuur en De Gebroeders Kist; 

Het Stemlokaal, waarin de stem centraal staat en dat gekoppeld  

is aan de muziekvoorstelling Zing Kokosjka! In 2012 start een 

nieuw project: De Band, waarin het samenspelen centraal staat  

en dat gekoppeld is aan de muziekvoorstelling De Suleika’s en  

het Mysterie van de Gevoelige Snaar.  

 

Naast deze drie projecten realiseerden we In 2011 in samen-

werking met MZK/Muzieklab en Holland Symfonia een intensief 

muziekeducatieproject met zeven groepen van drie basisscholen  

in Haarlem. Het resultaat daarvan werd tijdens ons festival 

Oorkaan op komst! gepresenteerd in de grote zaal van de 

Philharmonie. Het project wordt herhaald in het voorjaar van 2012.
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Het marketing- en publiciteitsbeleid bleef ook in 
2011 gericht op meer voorstellingen en een groter 
publieksbereik. Dit beleid wierp zijn vruchten af:  
in 2011 steeg het publieksbereik met 7% van 36.126 
naar 38.582 bezoekers. Het aantal voorstellingen 
steeg met 9% van 199 naar 217.

 
Vinden, binden en behouden 
Onder het motto ‘vinden, binden en behouden’ is de insteek van 

2010 op het vergroten van zichtbaarheid, herkenbaarheid en 

verbondenheid (Vriendjes van Oorkaan) doorgezet in 2011: we 

streefden ernaar onze belangrijkste doelgroepen - de kinderen, hun 

ouders en opvoeders - thuis, in de zaal en op school te bereiken 

via traditionele gedrukte media, onze website en de sociale media.

Op de sociale media waren we actiever dan in 2010 en ook dat 

heeft bijgedragen aan het vergroten van onze zichtbaarheid en 

daarmee aan de groei van het publieksbereik. Door stevig in te 

zetten op de online informatievoorziening slaagden we erin meer 

publiek, media en relaties naar Oorkaan online te trekken: het 

aantal websitebezoeken steeg met 15%. Ook werd veel meer 

gekeken naar onze uitingen op youtube. 

 
 
Regiomarketing 
Naast onze landelijke marketing en publiciteit, hebben we in  

2011 in een intensieve samenwerking met de zalen specifiek 

ingezet op het vergroten van de achterban in de regio.  

Per stad of streek werd de doelgroep in kaart gebracht.  

Dit gezamenlijke onderzoek leidde tot een actieve en efficiënte 

doelgroepenbenadering. Met een beperkt budget en veel 

menskracht bouwden we zo samen met onze partners aan  

een publiek voor onze muziekvoorstellingen. 

Dit bereikten we onder andere door: 

•    periodiek inzetten van regionale media (free publicity:  

 huis-aan-huis-acties, aankondigingen in de gedrukte media,  

 op relevante websites en op RTV);

•   doorlopend contact met basisscholen, muziekschool, 

bibliotheek en kinderwinkels;

•   acties en randprogrammering voor vaste bezoekers/vriendjes  

 van Oorkaan;

•   direct mail en e-mail naar gerelateerde doelgroepen. 

Met de inzet van meer digitaal publiciteitsmateriaal waren we 

in staat de podia nog beter te bedienen. Naar aanleiding van 

responsmetingen gaan we met de podia en koepels in 2012  

verder met onze gezamenlijke inspanningen op het gebied van 

publiciteit en marketing.  

 
 
Oorkania
In september lanceerden we muziekgame Oorkania (zie ook  

pagina 15). Oorkania is voor Oorkaan in eerste instantie een 

artistieke en educatieve online activiteit. Maar Oorkania werkt ook 

als marketinginstrument: de spelers van Oorkania zijn altijd maar 

één klik verwijderd van de website en daarmee van de activiteiten 

van Oorkaan. Door het promoten van Oorkania promoten we zo 

ook Oorkaan.

 

In de aanloop naar de lancering van Oorkania  

was het ruimtewezentje Oork onder meer aanwezig  

op zomerfestivals, op de uitmarkten in Amsterdam 

en Haarlem en op de Dutch Classical Music  

Meeting. In de herfst- en kerstvakantie  

voerden we een online bannercampagne  

op hyves. Oorkania werd daarnaast een  

vast onderdeel van het  

educatie- en publiciteitsmateriaal  

van Oorkaan.

Educatie Oorsprong

Freek Borstlap moet z’n viola da gamba 
even stemmen. “De snaren zijn gemaakt 
van schapendarm”, vertelt hij. “dat blijft 
rekken en krimpen.”Dat gelooft een jongen 
niet zo snel. “Schapendarm? Echt waar? 
Cóóól! ”. Artikel Haarlems Dagblad – IJmuider Courant

Marketing
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Aantallen op een rij
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   2010 2011 Stijging/daling

Aantal producties  15 17 

premièreproducties  5 3 

reprise/doorgespeelde producties  4 7

werkplaatsprojecten  6 7  

   

Aantal voorstellingen/workshops  199 217 9%

vrije voorstellingen  108 104 -4%

schoolvoorstellingen  80 93 16% 

try-outs  6 3 *

presentaties proeven  3 16 **

presentaties voor professionals  2 1 ***

workshops  42 135 221%  

   

Aantal bezoekers  36.126 38.582 7%

vrije voorstellingen  22.551 24.051 7%

schoolvoorstellingen  13.605 14.531 7%

educatieworkshops ****  987 3182  222%

gemiddelde zaalbezetting *****  83% 88% 5%

zaalbezetting vrije voorstellingen  73% 75%   2%   

 
Geografische spreiding 

totaal aantal zalen  63 56 

totaal aantal steden  49 41 

*   In 2011 brachten we 3 
producties in première, zodat 
ook slechts 3 try-outs hebben 
plaatsgevonden.

**   In 2011 zijn er veel proefjes 
gespeeld tijdens het festival 
Oorkaan op Komst! dat in  
2010 niet plaatsvond.

***  In 2010 stonden we op de 
JeugdAanBod-dag die in  
2011 niet plaatsvond.

****  Alle workshopdeelnemers 
bezoeken ook de 
schoolvoorstelling, daarom 
worden zij slechts één keer 
geteld in het totaal aantal 
bezoekers. 

*****    Gemiddelde van vrije- en 
schoolvoorstellingen.

1 of 2 

3 t/m 5 

6 t/m 8 

9 of 10 

10 of meer 

Voorstellingen Oorkaan

2011

1 of 2 

3 t/m 5 

6 t/m 8 

9 of 10 

10 of meer 

Voorstellingen Oorkaan

2011

 

Onze voorstellingen brachten ons in 2011 op veel plaatsen in heel 

Nederland en over de grenzen. De vrije- en schoolvoorstellingen 

speelden in bijna alle grote steden in Nederland. De muziekvoor-

stellingen waren te zien en te horen in concertzalen, kleine en 

grote theaters, in kerken en ook op minder voor de hand liggende 

locaties, zoals de bouwput van een theater in aanbouw. Zo lieten 

we weer heel veel kinderen kennismaken met levende muziek.

 

In totaal speelden we in 41 steden op 56 verschillende locaties: 

Alkmaar Theater De Vest, RobijnConcertzaal; Almere 

Schouwburg; Alphen a/d Rijn Theater Castellum; Amersfoort 

Theater De Lieve Vrouw, Veerensmederij; Amsterdam Het 

Concertgebouw, Kempenaerstudio, Muziekgebouw aan ’t IJ, 

Pleintheater, Tropentheater; Breda Chassé Theater, Podium 

Bloos; Den Bosch De Toonzaal, Verkadefabriek, Koningstheater; 

Den Haag Dr Anton Philipszaal, Nutshuis; Deventer Bergkerk; 

Doorn Bartiméus, Revius Lyceum; Eindhoven Muziekgebouw; 

Enschede Muziekcentrum; Gorredijk De Skans; Groningen 

De Oosterpoort; Haarlem Philharmonie; Heerlen Parkstad 

Limburg Theaters; Hengelo Rabotheater; Keulen (D) 

Philharmonie; Leiden Stadsgehoorzaal; Lelystad Agora, De 

Kubus; Lunteren NPBKerk; Luxemburg (L) Philharmonie; 

Maasdriel De Kreek; Maastricht Theater aan het Vrijthof 

(Ainsi en Kumulus); Middelburg Zeeuwse Concertzaal; 

Naaldwijk De Naald; Nieuwkoop Kaleidoscoop (bouwplaats); 

Nijmegen De Vereeniging; Noordwijk De Muze; Oosterhout 

H19; Rotterdam De Doelen; Schiedam Westvest90; Tiel 

Agnietenhof; Tilburg Theaters Tilburg, De Nieuwe Vorst; 

Utrecht Stadsschouwburg Utrecht, Vredenburg Leeuwenbergh; 

Valkenswaard De Hofnar; Veenendaal Theater De Lampegiet; 

Weert Munttheater; Woerden Het Klooster; Zeist Zonnehuis; 

Zwolle Odeon De Spiegel

Speellocaties
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Financiering
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Sinds 2009 is Oorkaan opgenomen in de Basisinfrastructuur 

(Bis) van het ministerie van OCW. Daarmee is de basis-

financiering van Oorkaan tot en met 2012 gegarandeerd. 

Inmiddels is door het ministerie van OCW het besluit genomen 

de subsidie aan Oorkaan (en alle andere productiehuizen) per 

1 januari 2013 te beëindigen. In 2012 zetten we alle krachten 

in om langs andere wegen per 1 januari 2013 een nieuwe 

basisfinanciering te realiseren. De ambities van Oorkaan 

reiken echter verder dan mogelijk is met de basisfinanciering. 

We maken veel producties, we realiseren ons meerjarige 

educatieprogramma en we maakten in 2011 de online 

muziekgame Oorkania. Om die activiteiten te realiseren zijn  

extra middelen nodig. Daarvoor zijn we in grote mate afhankelijk 

van projectsubsidies van publieke en private fondsen.

 

In 2011 konden we rekenen op genereuze steun van onder 

meer het VSBfonds, het SNS REAAL Fonds, het Prins Bernhard 

Cultuurfonds, het Gamefonds, het Fonds Podiumkunsten, de 

Turing Foundation, Gemeente Almere, Gemeente Haarlem 

en verschillende private fondsen. De bijdragen van de private 

fondsen en de uitkoopsommen maakten dat Oorkaan erin 

slaagde in 2011 53,3% eigen inkomsten te realiseren.

 

In 2012 richten we ons niet alleen op de realisering van een 

nieuw basisbudget vanaf 2013. Ook zullen we extra middelen 

uit private en publieke fondsen, sponsoring en donaties werven 

om de activiteiten van Oorkaan ook in de toekomst te kunnen 

waarborgen.

Inkomsten 2011

Lasten 2011

 
Het gaat goed met Oorkaan. In 2011 slaagden 
wij erin een groot percentage eigen inkomsten te 
werven. Ook voor 2012 spannen wij ons in om dat 
te bereiken. Die inspanning kunnen wij leveren 
dankzij de zekerheid van een basisbudget dat het 
structurele subsidie van het ministerie van OCW  
ons biedt. 

Per 1 januari 2013 beëindigt het ministerie van OCW echter 

de subsidiëring van Oorkaan (en die van alle productiehuizen). 

Daarmee vervalt de zekerheid van dat basisbudget. Tegelijkertijd 

merken wij dat de spoeling bij de publieke en private fondsen 

dunner wordt en het daardoor steeds moeilijker wordt om de 

benodigde middelen te werven.

 

Wij zetten in 2012 alles op alles om langs nieuwe wegen dat 

basisbudget vanaf 2013 te realiseren, zodat Oorkaan kan blijven 

bestaan om de productie en ontwikkeling van jeugdmuziek 

te waarborgen. Kinderen zijn ten slotte de toekomst en in de 

toekomst moet geïnvesteerd worden.

 
 
 
Oorkaan Producties 
In 2012 staan twaalf producties op het programma, waarvan  

zes premières en zes reprises en/of prolongaties. Ons artistieke 

credo blijft dat muziek de kern en het uitgangspunt is voor het 

concept van de muziekvoorstelling. Dat is het startpunt voor de  

gesprekken met nieuwe makers en spelers bij zowel Oorkaan 

Producties als Werkplaats Oorproeven.

 

 
Werkplaats Oorproeven 
In 2012 wordt aan drie nieuwe proeven gewerkt, waarbij 

zeer verschillende, maar altijd prikkelende concepten worden 

uitgediept. Tegelijkertijd bieden wij musici, makers en spelers  

de gelegenheid tot noodzakelijke trainingen. 

Educatieprogramma Oorsprong 
In 2011 nam ons educatieprogramma Oorsprong zowel artistiek 

als kwantitatief een hoge vlucht. In 2012 hopen wij die hoge 

vlucht te kunnen consolideren. 

Foorum 
In 2012 bouwen we de activiteiten rond het debat over jeugd-

muziek verder uit, in samenwerking met nieuwe partners. Waar 

mogelijk worden de Foorum-activiteiten gekoppeld aan de 

activiteiten van Werkplaats Oorproeven, vanuit de overtuiging  

dat praten en doen elkaar versterken.

Marketing, publiciteit & fondsenwerving 
In 2012 gaan wij ons meer dan ooit richten op het werven  

van fondsen en het uitbreiden van onze achterban. Dit doen 

we onder meer door het opzetten van een donateurs- en 

vriendenorganisatie. Daarnaast blijven we ons onverminderd 

inzetten voor meer voorstellingen en meer publiek.

Vooruitblik 2012
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Bestuur  
De heer mr. C.J.E. Dijk voorzitter (manager MCO Klassiek, 

Stichting Muziekcentrum van de Omroep), Bussum  

De heer mr. W. Meiss penningmeester (directeur secretaris  

F. van Lanschot Bankiers N.V.), Vught  

De heer ir. G.B.L.C. Oostvogel secretaris (directeur Concert- 

en Congresgebouw De Doelen Rotterdam), Rotterdam 

De heer C.L. Blijleven bestuurslid (directeur Jeugdtheater  

De Krakeling Amsterdam), Amsterdam  

Mevrouw mr. drs. Th.S.M. van Schie bestuurslid tot  

15 oktober 2011 (directeur TSM van Schie Consulting, 

nevenfunctie lid Raad van Toezicht Kinderopvang Humanitas), 

Amsterdam 

Artistieke denktank 
De artistieke denktank denkt mee over de artistieke koers van 

Oorkaan en bestaat uit de volgende leden: Rosa Arnold, Kees 

Blijleven, Oliver Boekhoorn, Gienke Deuten, Anthony Heidweiller, 

Onny Huisink, Klaus Jürgens en Frank Veenstra. 

Organisatie
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De Gebroeders Kist 
Slagwerkgroep Percossa: 

Niels van Hoorn spel/percussie 

René Spierings spel/percussie 

Janwillem van der Poll spel/percussie 

Eric Robillard spel/percussie 

 

Margrith Vrenegoor regie 

Har Smeets stem 

Peter Claassen beeld 

Joris Speelman decor 

Judith de Zwart kostuums/rekwisieten 

Tom Verheijen lichtontwerp 

Maarten van Dorp/Jeroen Veer  

techniek 

 

Mede mogelijk gemaakt door het  

VSBfonds

De Suleika’s en het Mysterie  
van de Gevoelige Snaar 
Trio Suleika: 

Maurice Lammerts van Bueren piano 

Emmy Storms viool 

Pepijn Meeuws cello 

 

Jochem Stavenuiter regie 

Atty Kingma kostuums 

Udo Akemann/Isabel Cordeiro 

rekwisieten 

Desirée van Gelderen lichtontwerp 

Guido Hagen techniek  

 

Mede mogelijk gemaakt door het  

VSBfonds

 

 
 
Wie Temt de Koning? 
Apollo Ensemble:  

David Rabinovich/Lilia Slavny viool 

Ofer Frenkel hobo 

Thomas Oltheten fagot 

Freek Borstlap viola da gamba 

Marion Boshuizen klavecimbel 

Fredrike de Winter/ 

Rombout Stoffers slagwerk 

 

Ferdi Janssen spel 

Rogier in ’t Hout spel 

 

Gienke Deuten concept/regie 

Jacqueline van Eeden/Firma Rieks 

Swarte vormgeving/kostuums 

Desirée van Gelderen lichtontwerp 

Saskia Koenders/Alex Leerentveld 

techniek 

 

Mede mogelijk gemaakt door de Turing 

Foundation en Gemeente Almere

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Verb(l)azing 
Eolian Ensemble: 
Karin Leutscher fluit 

Anita Janssen hobo 

Cécile Rongen klarinet 

Petra Wolters fagot 

Lies Molenaar hoorn 

 

Beppe Costa concept/spel/muziek 

 

Ria Marks/Gijs de Lange regie 

Maarten Kastelijns decor 

Sacha Zwiers kostuums 

Wannes van der Veer geluid 

Maarten Warmerdam licht 

 

Coproductie met Orkater 
Mede mogelijk gemaakt door het Fonds 

Podiumkunsten

OORKAAN  
PRODuCTIES

Makers & Musici
Het team 
Jessica de Heer artistiek directeur 

Wieske Wijngaards zakelijk leider (tot 1 mei 2011) 

Britt Arp zakelijke leiding ai (van mei t/m sep. 2011) 

Erin Coppens artistiek coördinator  

(met zwangerschapsverlof vanaf eind nov. 2011) 

Nele Decock productieleider/vervangend artistiek 

coördinator (vanaf eind nov. 2011) 

Lieneke van Waalwijk van Doorn vervangend 

productieleider (tot 1 mei 2011) 

Elles Brinkman vervangend productieleider  

(vanaf 1 nov. 2011) 

Sietske Oud marketing en publiciteit  

(tot 1 apr. 2011) 

Annelies Wielaard marketing en publiciteit  

(vanaf 1 sep. 2011) 

Lianne Karel educatie (tot 1 juli 2011) 

Eva Laurillard educatie/concertverkoop  

(freelance, van mei t/m sep. 2011) 

Tim Spotowitz educatie (vanaf 1 sep. 2011) 

Meike Koenders kantoorassistentie 

Petra Poll boekhouding 

Cees Spoelder loonadministratie
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Zing Kokosjka! 
Pauni Trio: 

Iris Ficker sopraan 

Mariëlle de Winter sopraan 

Juliëtte van Dijk mezzosopraan 

 

Mischa van Dullemen spel

Klaus Jürgens regie

Iris Robles kostuums/rekwisieten

Desirée van Gelderen lichtontwerp 

Thomas Falke beeld

Wouter Moscou/Maarten van Dorp 

techniek 

 

Mede mogelijk gemaakt door het 

VSBfonds 

De Muziekfabriek 
Calefax rietkwintet: 

Oliver Boekhoorn hobo 

Ivar Berix klarinet 

Raaf Hekkema saxofoon 

Jelte Althuis (bas)klarinet 

Alban Wesly fagot

Annechien Koerselman eindregie/script

Oda Buijs spelregie

Zita Winnubst kostuums

Joris Speelman decor

Desirée van Gelderen lichtontwerp

Guido Hagen techniek 

 

Coproductie met Calefax Rietkwintet 

Mede mogelijk gemaakt door het SNS 

REAAL Fonds en de Turing Foundation

 
 
 
 
 
 
 
De Kleine Kerstman 
Angela Kreeftmeijer (bas)klarinet 

Catharina Ungvari viool 

Marijn van Prooijen/Aristoteles 

Potamianos contrabas 

Martin Baai slagwerk 

Joep Onderdelinden spel 

 

Wil van der Meer regie 

Toek Numan compositie 

Peter Claassen beeld 

Lotte van Dijck tekst 

Dirk Pieter Terpstra vormgeving/

kostuums 

Desirée van Gelderen lichtontwerp 

 

Coproductie met Concert-  

en Congresgebouw De Doelen 
 

 
 
Trommelvuur 
Twitching Eye Trio: 

Jasper Goedman percussie 

Marijn Korff de Gidts percussie 

Achim Heine percussie 

 

Claire Leenaers/Klaus Jürgens regie 

Zita Winnubst kostuums 

Desirée van Gelderen lichtontwerp 

Saskia Koenders techniek 

 

Mede mogelijk gemaakt door het 

VSBfonds

 
 
Lisa’s Grote Reis 
Peter Brunt viool 

Michiel Weidner cimbalom/cello 

Jitka Lejdarová poppenspel/dans 

Renske van der Sluis poppenspel/ 

zang/dans 

 

Ulrike Quade concept/regie/pop 

Georg Weinand dramaturgie 

Michiel Voet decor 

Jonas de Witte filmbeeld 

Zita Winnubst kostuums 

Steffie van Lamoen assistentie 

rekwisieten 

Desirée van Gelderen lichtontwerp 

Olivier Hasselaar/Mirek Bos techniek 

 

Coproductie met Ulrike Quade

 
 
BV De Pianomannen 
Klaas Bakker piano/animaties 

Ernst Binnekamp piano/fotografie 

 

Margrith Vrenegoor regie 

Lidwien van Kempen vormgeving 

Tom Verheijen lichtontwerp

 

 

 

 

Proef Zonder Naam 
Godelieve Schrama harp 

Bart de Vrees slagwerk 

Roosmarijn Luyten spel

Mayke Nas compositie 

Moniek Merkx regie

 

Rosa’s proef 
Club Mondain: 

Janneke Groesz (alt)fluit/piccolo 

Bart de Kater (es)klarinet/basklarinet/

kaval/saxofoon 

Jellantsje de Vries (alt)viool 

Vasile Nedea cimbalom/accordeon 

Wouter Swinckels contrabas

Renske van der Sluis spel

 

Rosa Peters regie en concept

Ragazze 
Ragazze Kwartet: 

Rosa Arnold viool 

Jeanita Vriens viool 

Annemijn Bergkotte altviool 

Geneviève Verhage cello

Gienke Deuten regie/concept 

Arjen de Leeuw vormgeving/concept

 

 

 

De Suleika’s en het Mysterie  
van de Gevoelige Snaar  
Trio Suleika: 

Maurice Lammerts van Bueren piano 

Emmy Storms/Sanne Hunfeld viool 

Pepijn Meeuws cello 

 

Jochem Stavenuiter regie

 
Peerkes Proef 
Amstel Quartet: 

Remco Jak sopraansaxofoon 

Olivier Sliepen altsaxofoon 

Bas Apswoude tenorsaxofoon 

Ties Mellema baritonsaxofoon 

 

Peerke Malschaert regie

 
 
 
De Wolkenladder 
Severijn: 

Judith Steenbrink viool/concept 

Tineke Steenbrink klavecimbel/orgel/

concept 

Daniele Caminiti theorbe 

Israel Castillo viola da gamba 

Diederik Rijpstra trompet 

 

Carel Alphenaar spel 

 

Annechien Koerselman regie/script/

concept 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buitenstebinnen 
Twitching Eye Trio: 

Jasper Goedman percussie 

Achim Heine percussie 

Marijn Korff de Gidts percussie 

 

Reineke Jonker spel 

 

Klaus Jürgens regie 

 

Mede mogelijk gemaakt door  

Fonds Podiumkunsten 

 

 

 

H van Adem 
Fidan: 

Esra Dalfidan zang/spel/composities 

Franz von Chossy piano 

Tobias Klein basklarinet/altsax 

Jörg Brinkmann cello  

Uli Genenger percussie 

 

Toon Kuijpers spel 

 

Cilia Hogerzeil regie 

Joke van Leeuwen tekst/beeld 

Bob Takes vormgeving 

 

In samenwerking met Muziektheater  

Hollands Diep

WERKPLAATS

OORPROEVEN
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Alles is Muziek 
Muziekvoorstelling 

Trommelvuur door Twitching Eye Trio 

(zie pagina 11)

Educatietraject

Lotte van Dijck educatieve training/

begeleiding workshops/workshopleider/ 

lesmateriaal

Allerd van den Bremen workshopleider

Jasper Goedman workshopleider

Marijn Korff de Gidts workshopleider

Achim Heine workshopleider

Maureen Prins/Sietse Bruggeling 

samenstelling/productie DVD

Het Stemlokaal 
Muziekvoorstelling 

Zing Kokosjka! door het Pauni Trio  

(zie pagina 11)

Educatietraject 

Lotte van Dijck samenstelling 

lesmateriaal/educatietraining/

workshopleider 

Mariëlle de Winter workshopleider  

Juliëtte van Dijk workshopleider 

Ria Hurkens workshopleider 

Maureen Prins/Sietse Bruggeling 

samenstelling/productie DVD

 

Mede mogelijk gemaakt door het 

VSBfonds
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COLOFON 
 
Vuurroodjunior vormgeving 

Ronald Knapp, Jeffrey Feijen,  

Nic Limper fotografie 

Willem Lagerwaard illustraties Oorkania 

 

Oorkaan 

de Kempenaerstraat 11b 

1051 CJ Amsterdam 

T (+31) 020-6202828 

E info@oorkaan.nl 

www.oorkaan.nl

© Oorkaan 2012

 
Algemene organisatie 
Algemene organisatie 
Desirée van Gelderen lichtontwerp  

en technische coördinatie 

Guido Hagen/Saskia Koenders/

Jeroen Veer techniek 

Elles Brinkman/Isabel Cordeiro/

Gal Kinan/Joost Splinter/Heidi 

Timmerman productionele ondersteuning 

Sietske Oud/Kirsti van Damvan 

Leeuwen publiciteit 

B-original aankleding 

 

Lancering Oorkania/KinderOorkest 

Jurgen van Harskamp compositie 

Lotte van Dijck/Marina Besselink 

workshopleiding/directie 

Engage videobeeld 

Pixelady vj 

Vuurroodjunior vormgeving

Met veel dank aan alle musici, spelers, 

makers, vrijwilligers en de medewerkers 

van de Philharmonie in Haarlem.  

 

In samenwerking met MZK/Muzieklab, 

Holland Symfonia en de Philharmonie 

 

Mede mogelijk gemaakt door Gemeente 

Haarlem, Prins Bernhard Cultuurfonds, 

Zabawas, J.C. Ruigrok Stichting, Het 

Haarlemsche Muziekfonds en een 

anonieme geldgever

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oorkania.nl 
Vuurroodjunior concept/vormgeving/

coördinatie  

Willem Lagerwaard concept/  

illustraties/verhaal  

Paladin Studios technische realisatie/ 

animaties  

Joey Roukens compositie 

Onetwentyone onderzoek  

jeugdmarketing 

Marc Schots opnametechniek/ 

mastering 

 

Musici en spelers 

Ferdi Janssen (voice over),  

Twitching Eye Trio, Pauni Trio,  

Apollo Ensemble, Trio Suleika,  

Eolian Ensemble, Fidan,  

ensemble Joeri de Graaf. 

 

Mede mogelijk gemaakt door Prins 

Bernhard Cultuurfonds, Gamefonds  

en Fonds Podiumkunsten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muziekeducatieproject Oorkania 
Jurgen van Harskamp compositie/

concept 

Lotte van Dijck/Marina Besselink 

workshopleider/conceptontwikkeling 

Margi Kirschenmann coördinatie 

Musici Achim Heine, Cécile Rongen, Erik 

Torrenga, Fredrike de Winter, Joeri de 

Graaf, Judith van Swaay, Juliëtte van Dijk, 

Lili Schutte, Mariëlle de Winter, Marion 

Boshuizen, Mark de Jong, Mirjam Michel en 

Ofer Frenkel. 

 

In samenwerking met MZK/Muzieklab en 

Holland Symfonia
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