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Mozart Leeft! gekostumeerd 
‘familiesprookje’ in Slot Zeist 
Uniek evenement brengt muziek en tijd van Mozart opnieuw tot leven   
 
10/1/2017 | Op zaterdag 28 januari 2017 komt de wereld van Mozart opnieuw tot leven. In Slot 
Zeist gaat Wolfgang Amadeus Mozart samen met honderden gasten terug naar de pruikentijd 
met al zijn pracht en praal. Een uniek gekostumeerd evenement, ter gelegenheid van Mozarts 
verjaardag. “Vanaf het moment dat de gasten per paardentram bij het slot arriveren worden zij 
ondergedompeld in de wereld van Mozart met muziek, theater en dans”, vertelt organisator 
Tatiana Chevtchouk. “Het voelt als een sprookje. De dresscode is achttiende-eeuws; de tijd van 
wijde rokken, pijpenkrullen, schoenen met gespen, pruiken en poederdozen. In een baljurk of 
barokkostuum beweeg je anders en begrijp je opeens waarom de Menuetten van Mozart zo 
gracieus zijn. Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom.”  
 
Wat is er allemaal te beleven tijdens Mozart Leeft!? In de Spiegelzaal spelen kinderen Mozarts muziek 
en vertellen zij over het leven van de componist. In de Willemszaal gaat de muziektheatervoorstelling 
van het ensemble van violiste Marieke de Bruin over de genialiteit van de jonge Mozart. Spetterend 
opera-entertainment wordt verzorgd door Ensemble Estrellita en in de Blauwe zaal geeft Frank 
Perenboom met zijn gezelschap dansworkshops met dansen uit die tijd. In de duistere kelder vertelt 
de grote rivaal van Mozart, de Italiaanse componist Antonio Salieri (acteur Fred Delfgaauw), zijn kant 
van het verhaal. Ondertussen loopt Mozart zelf (acteur Jacques Riebeek) nieuwsgierig rond door het 
slot en geniet hij van alle aandacht. 
 
Hoe heurt het eigenlijk? 
Nienke van Hassel, bekend van haar rondleidingen in het Scheepvaartmuseum, leert hoe ‘het heurt’ in 
de tijd van Mozart. Hoe begroet je elkaar en hoe eet je netjes aan tafel bij Mozart? Speciale voor deze 
gelegenheid wordt het antieke servies van Slot Zeist uit de kast gehaald. 
 
Organisatie 
Mozart Leeft! is een initiatief van Tatiana Chevtchouk, oprichtster van de vermaarde Pianoschool 
Crescendo Music Amsterdam. Haar festival Klassiek op het Amstelveld trekt jaarlijks vele duizenden 
muziekliefhebbers naar Amsterdam. Zij wil met haar evenementen met name kinderen op een 
feestelijke en onvergetelijke manier klassieke muziek laten beleven. Door de klanken werkelijk tot 
leven te laten komen krijgen kinderen maar ook volwassenen meer inzicht in muziek, kunst, 
geschiedenis en de maatschappij.  
 
Mozart Leeft!  
Zaterdag 28 januari 2017 van 13.00 tot 18.00 uur 
Slot Zeist, Zinzendorflaan 1, Slot Zeist  
Kaartverkoop en informatie: www.mozartleeft.nl 
 

 
Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of het aanvragen van een interview kunt u contact 
opnemen met Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, email 
johan@nieuwsmakelaar.nl. 
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