VAN 2 TOT
4 JAAR

ZA 04 NOV 2017
10.00, 11.30 & 16.00 Studio 1

Binnenkort

Laat je kleine pagadder
nog wat nagenieten met
deze kleurplaat!

ZA 17 & ZO 18 FEB 2018
10.00, 14.00 & 16.00 Kamermuziekzaal

Glimp
Oorkaan

Bram de Goeij: regie
Merijn Schilte: decorbouw
Atty Kingma: kostuums
Machiel Veltkamp/Maplab: ontwikkeling software
Remko Smids: techniek
Koos de Vries: lichtontwerp
Paul Zwarenstein: tourproductie &
publieksbegeleiding

In samenwerking met Maplab, het
Media and Performance Lab van de HKU
& StorybasedMedia
met dank aan Ingrid Wolff /
Festival 2 Turven Hoog
Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen
van Bloemblad.

FAMILIEVOORSTELLING

Foto: Emilie Vercruysse

OUT OF THE BOX

Caban

Lotte van Dijck (NL) studeerde schoolmuziek aan
het Conservatorium van Amsterdam en volgde
daarna een opleiding aan de Schrijversvakschool
met als hoofdvakken toneel en poëzie. Samen
met Tony Overwater maakte ze al verschillende
muziekvoorstellingen voor kinderen en ouders,
zoals Het Dwaallichtje.

In een knusse speelruimte ontdekken de
allerkleinsten klanken en muziek. Tussen het
spelen en bouwen door. Drie muzikanten gaan mee
met het speelse ritme. Soms doen ze niets, soms
laten ze noten klinken, steeds weer verrukken en
verrassen ze.

Tony Overwater (NL) is een bassist met een zeer
eigen geluid en een unieke manier van spelen
die hem grote faam bezorgden in binnen- en
buitenland. Hij leidt zijn eigen projecten, maar
speelt ook in diverse ensembles. Daarnaast is
Overwater componist en maakte hij al muziek voor
kindermuziekvoorstellingen zoals Kikker heeft de
blues, Ik ben een held en Het Dwaallichtje.

Theater De Spiegel

MA 9, DI 10, WO 11 & DO 12 APR 2018
11.00 & 16.00 Concertgebouw

Rob Kloet (NL) is al meer dan 40 jaar drummer van
The Nits. Sinds 2006 manifesteert hij zich ook solo.
Zo organiseerde hij workshops waarin groepen
zelf percussie-instrumenten maakten en speelde
onder anderen met dichteres Anne van Amstel,
met wie hij de bundle met cd Vlinderslag maakte.
OORKAAN (NL) maakt met topmusici theatrale
concerten voor kinderen tot en met 12 jaar.
Oorkaan wil zoveel mogelijk kleine en grote oren
de oneindige wereld van muziek laten ontdekken.
Dit doet Oorkaan in prikkelende en verrassende
vormen. Oorkaan richt zich daarbij op muziek uit
de hele wereld, van vroeger en nu.

www.concertgebouw.be

Het huis van de
maffe muziekjes
Muzikale ontdekkingstocht
door het Concertgebouw
Als de dirigent zijn partituren netjes heeft
opgeborgen, als alle muzikanten naar huis zijn
vertrokken en alle lichten zijn gedoofd, is de stilte
in het Concertgebouw helemaal teruggekeerd. Of
toch niet?

V.U. Katrien Van Eeckhoutte, 't Zand 34, Brugge

Lotte van Dijck: zang & tekeningen
Tony Overwater: contrabas, violone
Joshua Samson: percussie
Tony Overwater & Rob Kloet: composities
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