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Tweede voorstelling in nieuwe serie celliste Lidy Blijdorp 

No Tomorrow in pikdonkere Amstelkerk  
 
AMSTERDAM 30/10/2017 | De lichten gaan uit. De kerk is aardedonker. Het publiek krijgt bij 
binnenkomst een klein vingerlichtje om tenminste een stoel te kunnen vinden. Dan begint de 
muziek. Geheimzinnig, verstild. Er gaat een schemerlamp aan. Het is acteur Bram van der 
Vlugt. Hij vertelt over de nacht, korte verhalen van schrijver Toon Tellegen. De musici vertellen 
mee. Op hun instrumenten. Lidy Blijdorp op cello, Vasile Nedea op cimbaal en accordeon, 
Julien Brocal op piano. Een avond over intimiteit en vervreemding, over luidruchtig feesten na 
zonsondergang, maar ook over de verhelderende werking van diepe duisternis. Met rondom de 
verhalen zowel introverte nocturnes van Chopin en Debussy als uitbundige zigeunerdansen. 

Het programma draagt de titel No Tomorrow en is samengesteld door Lidy Blijdorp. De 
voorstelling vindt plaats op donderdagavond 23 november in de Amstelkerk in Amsterdam. No 
Tomorrow is het tweede concert van Lidy’s nieuwe concertserie Cello 020. 
 
Over Lidy Blijdorp 
Lidy Blijdorp staat bekend als een celliste met een grote vertelkracht. Zij trad op tijdens de Cello 
Biënnale Amsterdam, het Grachtenfestival en het Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht. 
Ook speelde ze concerten in België, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Japan en de Verenigde 
Staten. Als soliste speelde Lidy met orkesten als het Russische State Hermitage Orchestra, het 
Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Camerata Amsterdam en het Nederlands Blazers 
Ensemble. Afgelopen zomer speelde ze samen met het Stolz Quartet in de spraakmakende 
bubbelvoorstelling Loud Shadows op Oerol. In september soleerde Lidy met het Orkest van de 
Achttiende Eeuw op festival Klassiek op het Amstelveld. 
 
No Tomorrow | Lidy Blijdorp - cello, Vasile Nedea - cimbaal en accordeon, Julien Brocal - 
piano, Bram van der Vlugt - verteller.  
Do 23 november 2017 | 20:15 uur  | Amstelkerk, Amstelveld 12, Amsterdam.  
Tickets & Info: www.cello020.nl. Ook kaartverkoop aan de zaal. 
 

 

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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