
 

 

 

 

 

 

PERSBERICHT 

Hilversum, 28 augustus 2017 

 

 

 

Aangenaam Klassiek for kids met Angela Schijf op 2-cd 

 

De nieuwe familievoorstelling 4 Jaargetijden van Vivaldi met Angela Schijf wordt uitgebracht 
op de Aangenaam Klassiek for Kids 2-cd-box van 2017. Kinderboekenschrijfster Imme Dros, 
zestien keer bekroond met een Zilveren Griffel, schreef het verhaal voor dit spannende 
sprookje, de muziek wordt gespeeld door het Vivaldi Consort. Vanaf medio oktober gaat 
Angela Schijf met de voorstelling op tournee langs de Nederlandse theaters. 

De Aangenaam Klassiek for Kids-campagne start op 30 september en loopt tot 1 februari 2018. De 2-
cd-box is gedurende deze periode verkrijgbaar voor € 9,99.  De Nationale EntertainmentCard, uitgever 
van de nationale cadeaukaart voor muziek, dvd’s, games en musical/concerttickets, stelt bij de 2-cd-
box een speciale cadeaukaart beschikbaar met € 5,- shoptegoed. Aangenaam Klassiek for Kids is een 
initiatief van Stichting Entertainment Retail Promotion (STEP).  

“Antonio Vivaldi prikkelt de zintuigen”, zegt Angela Schijf over de componist van de muziek in de 
voorstelling. “Ik verheug me er op om alle kinderen van Nederland én hun ouders mee te nemen naar 
een sprookjesachtige en avontuurlijke wereld waarin de vogels onophoudelijk fluiten en de zoetste 
aardbeien rood kleuren in de felle zon. Waar kinderen kastanjes rapen en stoeien in knisperend wit. 
Een sprookjesachtige kennismaking met klassieke muziek voor jong en oud, dat is onze 4 
Jaargetijden.”  
 
Over Angela Schijf  
Angela Schijf speelde hoofdrollen in films als Daglicht, Ik Ook Van Jou, De Eetclub en Van God Los 
en in televisieseries als Meiden van de Wit en Meisje van Plezier. De Nederlands-Belgisch actrice 
geniet tegenwoordig vooral bekendheid als Eva van Dongen in de politieserie Flikken Maastricht. 
Naast haar acteerwerk heeft Angela een grote liefde voor de klassieke muziek. Reden te meer om 
samen met haar invulling te geven aan Aangenaam Klassiek for Kids 2017.   
 
Kijk voor meer informatie over Aangenaam Klassiek for Kids op www.aangenaamklassiekforkids.nl. 
Ga voor de complete speellijst van de voorstelling van Angela Schijf naar www.klassiektogo.nl. 

 
 
 
 
 
 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie over Aangenaam Klassiek for Kids: neem contact op met Henriëtte Zrour of Priscilla 

Camue. Telefoon 035-6319077, e-mail: priscilla@step-nver.nl. Interviews met Angela Schijf zijn mogelijk op 

aanvraag en volgens afspraak via Henriëtte Zrour. Telefoon: 06-53860682. 
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