20 SEPTEMBER

Edwin Rutten schrij! en vertelt verhalen
bij klassieke muziek met de Nederlandse
symfonieorkesten in Duitsland en
Engeland. Hij was genomineerd voor
de Edison Publieksprijs 2012 voor zijn

HAND IN HAND MET DE MAESTRO

verhaal De Notenkraker, uitgevoerd o.l.v.
Sir Simon Rattle. Hij ontving een gouden
plaat voor zijn verhaal van Der Ring des

WORKSHOP 1
14.00 Opening door Edwin Rutten en Tatiana
Chevtchouk
14.10 - 15.00 Kennismaken met
muziekinstrumenten (Vanaf 6 jaar)

Nibelungen van Richard Wagner, met
fragmenten uit een opname met dirigent

EDWIN
RUTTEN

Bernard Haitink. Zijn meest recente cd is
de Mattheüs Passie van J.S. Bach (“voor
volwassenen en andere kinderen”). Hij
ontving de Meer Jazz Prijs voor zijn
verdienste voor de jazz. Edwin speelde

Musici van o.a. het Nederlands Philharmonisch

zestien jaar Ome Willem op televisie

Orkest laten kinderen kennismaken met diverse

en maakte deel uit van de cast van het

muziekinstrumenten. Met: Herman Draaisma

Klokhuis. Momenteel is Edwin presentator

(klarinet), Susan Brinkhof (fagot), Nando Russo

van het programma Muziekwijzer op

(slagwerk), Melissa Ussey (viool), Robin de Zeeuw

Radio 4 en Jazz in the Morning op Radio 6.

(contrabas).

15.00 - 15.30 Kinderen kunnen instrumenten
van het Balletorkest bekijken en Ronald de
Jongh vioolbouwer laat diverse violen zien.

Irina Voro is een internationaal
gewaardeerde professor muziek en
creativiteit aan de Universiteit van
Kentucky in Amerika. Ze ontving vele

WORKSHOP 2

onderscheidingen voor haar werk.
Irina Voro wordt vaak uitgenodigd om

15.45 - 17.00 Workshop ‘Thuis oefenen met
plezier’ (Vanaf 8 jaar)

haar onderwijsinzichten te delen op
de meest prestigieuze (inter)nationale

Professor Irina Voro (USA)

congressen en om te spreken op
staatsconferenties voor muziekleraren

14.10 - 15.00 Kennismaken met
muziekinstrumenten (Vanaf 6 jaar)

MASTERCLASSES
'HAND IN HAND MET DE MAESTRO'

in Amerika en in Rusland. Over de

DR. IRINA
VORO

hele wereld hee! zij masterclasses
en gastcolleges gegeven en hee! zij
meerdere keren opgetreden als jury bij
(inter)nationale pianocompetities.
In het verleden trad Irina Voro zelf op

17.15 - 18.00 Professor Irina Voro (USA) (piano)

als concertpianist met philharmonische

18.00 - 19.00 Ronald de Jongh

internationale Piano Performance prijs.

Speel jij piano of een strijkinstrument? Dan is dit zeker
iets voor jou!

orkesten. Ze won met haar pianospel een

