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Vijfde editie Zoom! Kamermuziekfestival op 
misschien wel de mooiste plekken van Nederland  
 

29/4/2019 | Aan de zuidrand van Nationaal Park De Veluwezoom vindt van 29 mei t/m 2 
juni de vijfde editie plaats van het ZOOM! Kamermuziekfestival. De musici van het 
organiserende Ruysdael Kwartet geven, samen met door hen uitgenodigde topmusici uit 
binnen- en buitenland, concerten in monumenten, boerderijen, kerken en in de openlucht 
in de Gelderse gemeentes Rheden, Rozendaal en Doesburg. Met dit jaar onder meer 
Sopraan Lenneke Ruiten, celliste Ella van Poucke, de Japanse fortepianiste Tanno 
Megumi en de Engelse contrabassist Tim Gibbs. Opvallende locatie deze editie is de 
historische Turnhal op Landgoed Avegoor. 
 

“Ik ben een kind van de Veluwezoom”, zegt Joris van Rijn, violist van het Ruysdael Kwartet. Hij 
kwam ter wereld in Velp, groeide op in Rheden en kreeg zijn eerste vioollessen op de 
streekmuziekschool in Dieren. “We hebben hier in de omgeving met het kwartet altijd veel 
concerten gespeeld en er in de loop der jaren een fijn en vast publiek opgebouwd.” Van Rijn 
kijkt onder meer uit naar de festivaloptredens samen met sopraan Lenneke Ruiten. “Zij heeft 
een overvolle agenda en speelt in de grootste zalen ter wereld. Het is voor ons een grote eer 
haar te mogen verwelkomen. In 2016 hebben wij samen met Lenneke Ruiten mogen optreden 
voor Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima, in Parijs tijdens hun staatsbezoek aan 
Frankrijk.” Lenneke Ruiten maakt onder meer haar opwachting tijdens het gratis toegankelijke 
openluchtconcert aan de IJsselkade in Dieren, dat door zo’n duizend muziekliefhebbers zal 
worden bijgewoond. 
 

Turnhal Landgoed Avegoor 
De historische Turnhal op Landgoed Avegoor in Ellecom is zonder twijfel de meest 
opzienbarende festivallocatie dit jaar. De hal is in de Tweede Wereldoorlog gebouwd en 
gebruikt als onderdeel van een opleidingskamp voor SS-ers. Lees hier meer over op 
https://sportgeschiedenis.nl/sport-en-politiek/het-schuldige-erfgoed-van-de-nederlandse-sport/. 
Nooit eerder werden er op deze locatie, die normaliter niet toegankelijk is voor publiek, 
concerten gegeven. Op Hemelvaartsdag klinken er in het programma Americana werken van de 
componisten Meyer, Korngold, Adams en Hermann. Vanzelfsprekend is er bij de keuze van de 
stukken rekening gehouden met het verleden van de locatie. Tijdens het slotconcert klinkt in de 
Turnhal de Vierde Symfonie van Gustav Mahler. 
 

Dauwtrapconcerten 
Nieuw zijn de Dauwtrapconcerten op Hemelvaartsdag, van oudsher dé dauwtrapdag bij uitstek. 
Vanaf 7.00 uur worden de deelnemers verwelkomd met een kop koffie bij de Oranjerie in 
Dieren. Een half uur later stappen zij op hun fiets richting de Carolinaberg in Dieren, alwaar 
onder de boom midden op de dertiensprong het eerste concert wordt gegeven door klarinettist 
Blake Weston en het Ruysdael Kwartet. Aansluitend volgen er concerten in de Dorpskerk van 
Ellecom en in de Dierense Toren. Het programma wordt afgesloten met een gezamenlijk ontbijt. 
Zeer populair zijn de traditionele fietsrouteconcerten op zondagmiddag. Er zijn vier routes 
uitgezet die elk leiden langs vier cultuurhistorische en veelal ook pittoreske concertlocaties in de 
ruime omgeving, waaronder Kasteel Biljoen en Koetshuis Heuven. 
 

Na afloop van het familieconcert Be Mozart, met acteur Ton Meijer en sopraan Marijje van 
Stralen, bakken vijf wethouders van de deelnemende gemeente pannenkoeken voor het 
publiek. Kijk op de website voor het volledige festivalprogramma, met informatie over onder 

https://sportgeschiedenis.nl/sport-en-politiek/het-schuldige-erfgoed-van-de-nederlandse-sport/


meer de fietsrouteconcerten, masterclasses, workshops en een educatieprogramma voor zowel 
basisscholen als middelbare scholen. Basisschoolleerlingen geven als afsluiting van hun 
programma samen met het Ruysdael Kwartet concerten geven in verzorgingstehuizen in de 
regio. 
 

ZOOM! Kamermuziekfestival 
wo 29 mei t/m zo 2 juni 2019 
Tickets & Info: www.zoomfestival.nl 
 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie en interviews kunt u contact opnemen met Johan 
Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, e-mail johan@nieuwsmakelaar.nl. 
U kunt ook contact opnemen met Ernest Loot, zakelijk leider van het festival. Telefoon 06-26 432 237, e-
mail directie@zoomfestival.nl. 
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