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NTR nieuwe mediapartner 

Festival Classique 
‘Podium aan Zee’ volgt Hofvijverconcert op 
 

1/6/2016 | De NTR is de nieuwe mediapartner van Festival Classique. Hoogtepunt van de 
samenwerking is de televisie-uitzending Podium aan Zee op zaterdagavond 11 juni, prime time, 
live vanuit het Kurhaus in Scheveningen. Het Residentie Orkest speelt dan onder meer de West 
Side Story Ouverture van Bernstein en het Adagio for Strings van Barber. Presentator Floris 
Kortie doet tussendoor verslag van buitenoptredens op de gloednieuwe Pier met Hadewych Minis, 
Joachim Eijlander, Valentina Tóth en dansers van Korzo en Scapino Ballet Rotterdam. Podium aan 
Zee wordt de opvolger van het Hofvijverconcert. 
 

Festivaldirecteur Annemarie Goedvolk is zeer content met de kersverse mediapartner: “De NTR is een 
innovatieve omroep met oog voor cultuur en met landelijk bereik. Voor ons uitermate belangrijk.” Joost 
van Krieken, eindredacteur Muziek en Dans bij de NTR, vult aan: “Kunst en cultuur zijn misschien wel de 
belangrijke pijlers van onze omroep en festivals zijn daar een essentieel onderdeel van. De 
samenwerking met Festival Classique benadrukt het belang dat wij hieraan hechten.” 
 

Tien jaar Festival Classique 

Na negen jaar lang de Haagse binnenstad en Hofvijver tot klinken te hebben gebracht, verhuist Festival 

Classique naar Scheveningen. Van 10 t/m 19 juni 2016 viert het festival zijn tienjarig jubileum met meer 

dan honderd voorstellingen en concerten in het bruisende hart van de badplaats met onder meer 

optredens in het Kurhaus, op de Pier en aan de boulevard. Tijdens de Opera by the Sea-concerten op 17 

en 18 juni brengen sopraan Annemarie Kremer, tenor Eric Laporte en bariton Bastiaan Everink samen 

met het Residentie Orkest een programma met hoogtepunten uit onder andere De Vliegende Hollander, 

De Parelvissers en Madame Butterfly. 
 

Festival Classique 

Scheveningen 

vr 10 t/m zo 19 juni 2016  

Tickets & Info www.festivalclassique.nl 
 

Televisieprogramma Podium aan Zee - NTR 

Za 11 juni 2016 om 20.20 uur op NPO 2 
 

 

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.  

                 

http://www.festivalclassique.nl/
mailto:pers@festivalclassique.nl
mailto:johan@nieuwsmakelaar.nl
https://www.dropbox.com/sh/0wd5sbectkvoehg/AABVcO94IaA9pcZDkf5-ASd8a?oref=e

