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Festival Classique succesvol 

uit de startblokken  
Eerste weekend bereikt 22.500 bezoekers in Scheveningen  
 

13/6/2016 | Festival Classique kijkt terug op een geslaagd eerste weekend van haar tiende editie. 

Alle concerten in de Kurzaal van het Kurhaus waren uitverkocht. Ook de kleinere voorstellingen 

en de gratis Fringe-programmering bereikten aan de Scheveningse kust vele duizenden 

bezoekers. “Ik had grote verwachtingen van onze nieuwe locatie, maar ze zijn overtroffen. Het lijkt 

alsof in Scheveningen voor het festival alles op z’n plek valt, en het publiek voelt zoiets. De 

concerten in het decor van de Pier, de boulevard en met name het Kurhaus maken iets los, hoor ik 

om me heen. Ik ben benieuwd wat ons de komende zeven dagen nog te wachten staat.”   
 

Er staat nog meer moois op het programma. Dinsdag en woensdag laten musici en een danser zich in 

het AFAS Circustheater inspireren door de indrukwekkende kunstcollectie in het theater. Het publiek volgt 

een route langs de kunstwerken en de musici spelen stukken die zij speciaal bij deze werken 

selecteerden. Vocaal ensemble Frommermann duikt woensdagavond in een stuk Scheveningse 

muziekgeschiedenis en Hadewych Minis en het Nederlands Kamerkoor brengen een dag later de 

voorstelling De Storm. Tijdens de Opera by the Sea-concerten, op vrijdag- en zaterdagavond, brengen 

sopraan Annemarie Kremer, tenor Eric Laporte en bariton Bastiaan Everink samen met het Residentie 

Orkest hoogtepunten uit onder andere De Vliegende Hollander, De Parelvissers en Madame Butterfy. 

Festival Classique duurt nog tot en met zondag 19 juni en omvat meer dan honderd concerten, 

voorstellingen en workshops. 
 

Media 

De NTR deed zaterdagavond live verslag van Festival Classique in het tv-programma Podium aan Zee. 

Bekijk de uitzending via http://www.npo.nl/podium-aan-zee/11-06-2016/VPWON_1262469. 

Frommermann is, naar aanleiding van voorstelling in Scheveningen, maandagavond 13 juni vanaf 23.30 

uur te live te gast in Met Oog Op Morgen. Sopraan Annemarie Kremer blikt dinsdag 14 juni in het Radio 

4-programma Podium tussen 17.00 en 18.00 uur vooruit op de Opera by the Sea-concerten. 
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Tickets & Info www.festivalclassique.nl 
 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of het aanvragen van een interview kunt u contact 

opnemen met Yoskha Malais van Festival Classique (06-53 522 810 / pers@festivalclassique.nl) of met 

Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. (06-52 626 907 / johan@nieuwsmakelaar.nl). 

Klik HIER voor rechtenvrij hoge resolutie beeldmateriaal.  
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