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Veerboot voor anker midden op Waddenzee 

Jubilerend Kamermuziekfestival 
Schiermonnikoog kiest het ruime sop 
 

1/9/2016 | De vijftiende editie van Internationaal Kamermuziekfestival 
Schiermonnikoog wordt vrijdagavond 30 september op de Waddenzee geopend. 
“Samen met rederij Wagenborg brengen wij een Ode aan de Wadden”, vertelt 
festivaldirecteur Georges Mutsaerts. “Een veerboot, met aan boord ruim 300 
muziekliefhebbers, gaat midden op zee voor anker, de motoren gaan uit, de kaarsen 
gaan aan en de muziek begint. En de zee, die fluistert zachtjes mee.” 
 

De boot vertrekt aan het begin van de avond vanuit de haven van Lauwersoog. Eenmaal 
voor anker worden op de diverse dekken optredens verzorgd door onder meer contrabassist 
James Oesi, accordeon-duo TOEAC, de Secret Swing Society en een gelegenheidstrio met 
klarinettisten Jesse Faber en Tom Wolffs en slagwerker Niek KleinJan. Na afloop wordt het 
anker gelicht en vaart de boot via Schiermonnikoog terug naar het vasteland. 
 

Vakantie  
Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog, dat van 1 t/m 6 oktober plaatsvindt, 
omvat naast tientallen klassieke concerten en masterclasses ook excursies die in 
samenwerking met Natuurmonumenten worden aangeboden. Mutsaerts: “De combinatie van 
natuur, wind, zee, vogels. stilte en de muziek ontstressen je oren waardoor je de concerten 
veel intenser beleeft. De meeste bezoekers blijven meerdere dagen waardoor het festival 
een vakantie wordt. De verbinding met het eiland, dat voor het grootste deel de status van 
Nationaal Park heeft, maakt het festival uniek.”  
 

Engeland 
Dit jaar staat het festival in het teken van Engelse componisten. Er klinkt veel werk van onder 
meer Bridge, Purcell, Britten en Elgar, uitgevoerd door meer dan zestig musici. Onder hen 
sopraan Johannette Zomer, ensemble Fuse, de cellisten Floris Mijnders en Gary Hoffman en 
violist Lorenzo Gatto. Traditiegetrouw geeft mezzosopraan Jard van Nes haar masterclass. 
Schrijver Jan Brokken brengt een hommage aan Youri Egorov. 
 

Wonderfeel 
Georges Mutsaerts brengt met het kamermuziekfestival jaarlijks zo’n tweeduizend 
muziekliefhebbers naar het eiland. Ook is hij initiatiefnemer en directeur van Wonderfeel, 
Nederlands grootste buitenfestival voor klassieke muziek.  
 

Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog 
Ode aan de Wadden: vr 30 september 2016 
Festival: za 1 t/m do 6 oktober 2016 
Tickets & Info: www.schiermonnikoogfestival.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, email 
johan@nieuwsmakelaar.nl. 

 

http://www.schiermonnikoogfestival.nl/

