
-persbericht- 

Haagse burgemeester Van Aartsen 

opent tiende editie Festival Classique  
Scheveningen nieuwe thuishaven voor tiendaags muziekfestival    
 

7/6/2016 | Met een slag op de gong van het Residentie Orkest opent burgemeester Jozias van 

Aartsen vrijdagavond 10 juni op het plein voor het Kurhaus de tiende editie van Festival 

Classique. Begeleid door vier trombonisten, die vanaf het balkon het toepasselijke Achieved is 

this Glorious Work van Haydn spelen, wordt vervolgens de Festival Classique-vlag gehesen, die 

tien dagen lang trots zal wapperen boven de hoogste koepel van het Kurhaus. 
 

Na de ceremonie verzorgt het Residentie Orkest (onder leiding van de Amerikaanse gastdirigent Andrew 

Grams) samen met dansers en freerunners in het Kurhaus een swingend openingsconcert met muziek 

van Bernstein, Copland, Barber en Saint-Saëns. “Dit optreden staat voor wie we zijn en wat we willen met 

het festival”, zegt directeur Annemarie Goedvolk. “We combineren muziek altijd met kunstvormen als 

dans, theater en beeldende kunst. En we willen verbinden. Uiteenlopende culturen samen op het podium, 

elkaar beïnvloedend en elkaar verrijkend.” 
 

Programma 

Van 10 t/m 19 juni 2016 viert het festival zijn tienjarig jubileum met meer dan honderd voorstellingen en 

concerten met optredens in onder meer het Kurhaus, op de Pier en aan de boulevard. Zo brengen tijdens 

de Opera by the Sea-concerten Annemarie Kremer, Eric Laporte en Bastiaan Everink samen met het 

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

Butterfly. De muzikanten van Fuse maken op de zaterdagavonden de pier onveilig en Klaartje van 

Veldhoven, Joachim Eijlander en het Rembrandt Frerichs Trio geven acte de présence tijdens Bach at 

the Boulevard. Ook voor de allerjongsten zijn er concerten. Het Kurhausplein wordt de feestelijke 

entreepoort voor het festival met tal van gratis toegankelijke concerten en straatvoorstellingen. 
 

Festival Classique | vr 10 t/m zo 19 juni 2016  
 

Feestelijke opening op het Kurhausplein | vr 10 juni 2016, 20.00 uur 

De opening is vrij toegankelijk. 
 

Openingsconcert ‘Urban Jungle’ in de Kurzaal van het Kurhaus | vr 10 juni 2016, 20.30 uur. 

Met het Residentie Orkest (onder leiding van Andrew Grams) en dansers en freerunners. Dit is een 

productie van Festival Classique in coproductie met het Korzo Theater en het Residentie Orkest. 

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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