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Violiste Rosanne Philippens speelt 
verzoeknummers in Muziekgebouw aan ‘t IJ 
Sahand Sahebdivani vertelt de persoonlijke verhalen van de aanvragers 
 

AMSTERDAM 9/1/2018 | Violiste Rosanne Philippens brengt dinsdagavond 20 februari 2018 in 
Muziekgebouw aan ’t IJ haar programma Dedications. Samen met onder meer Karin Strobos, 
Johannes Möller en Ella van Poucke speelt zij door het publiek geselecteerde stukken, die zijn 
opgedragen aan geliefden, familie of vrienden. De bijhorende herinneringen en verhalen worden 
voorgedragen door meesterverteller Sahand Sahebdivani. Rosanne Philippens: “Vaak draait het 
bij concerten toch om de uitdrukking van de emoties van de musicus. In Dedications draaien we 
het om. Het gaat nu eens niet om wat wij zeggen, maar om de verhalen van het publiek.” Tevens 
trekt Sahand het land in, op zoek naar persoonlijke herinneringen die bekende én onbekende 
Nederlanders hebben bij klassieke muziek. Ook deze verhalen komen aan bod. 
 

Via www.kamconcerten.nl/dedications kan tot en met 24 januari een keuze gemaakt worden uit 24 
muziekstukken. Daarbij dient te worden aangegeven waarom en aan wie je een bepaald muziekstuk wilt 
opdragen. De aanvragen met de mooiste of meest aangrijpende verhalen zullen live worden uitgevoerd.  
 

Verteller van het Jaar 
Sahand Sahebdivani is een Nederlandse verteller van Iraanse komaf. Hij was Verteller van het Jaar in 
2014 en won vorig jaar de Amsterdam Fringe Gold Award. Hij is oprichter en uitbater van Mezrab, een 
cultureel centrum in Amsterdam met een focus op verhalen vertellen. Sahand is een graag geziene gast 
op talrijke cultuurpodia in binnen- en buitenland.   
 

Over Rosanne Philippens 
Rosanne Philippens reist met haar Stradivarius uit 1727 de wereld rond als soliste en kamermusicus. Zo 
debuteerde ze vorig jaar bij het Barcelona Symphony Orchestra, gaat ze komend seizoen op tournee met 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest en soleert ze binnenkort bij het Vancouver Symphony Orchestra 
en het St. Gallen Orchester. Bij Channel Classics nam Rosanne onlangs haar vijfde cd die haar een 
dubbele vijf-sterren-recensie van de BBC opleverde. In bierbrouwerij Oedipus heeft zij haar eigen 
concertserie: The Amsterdam Salon. 
 

Het concert wordt georganiseerd door Stichting KAMermuziek Amsterdam in samenwerking met 
24classics. 
 

Dedications | Met violiste Rosanne Philippens, mezzosopraan Karin Strobos, gitarist Johannes 
Möller, celliste Ella van Poucke, pianist François Lambret en meesterverteller Sahand 
Sahebdivani.   
Di 20 februari  2018 | 20.15 uur | Amsterdam, Muziekgebouw aan ’t IJ, Grote Zaal 
Tickets & Info www.muziekgebouw.nl 
 

Dedications wordt op zondag 18 februari en op donderdag 1 maart ook uitgevoerd in 
respectievelijk Ede en Muiden. Meer informatie op www.kamconcerten.nl. 
 

 

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