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Vijfhonderdste Appeltaartconcert 
aanleiding voor eigen cd  
Jaarlijks 150 optredens in verzorgingstehuizen, wijkcentra en tbs-klinieken 
 

10/11/2017 | Tijdens het vijfhonderdste Appeltaartconcert wordt op dinsdagochtend 28 november 
in het Utrechtse ZIMIHC Theater Stefanus de cd Verse Appeltaartmuziek gepresenteerd. Op het 
album staan nieuwe werken en arrangementen die speciaal voor de concerten zijn geschreven 
door onder meer Joey Roukens, Claudia Rumundor en Wijnand van Klaveren. De gratis 
toegankelijke Appeltaartconcerten zijn bedoeld om mensen in contact te brengen met klassieke 
muziek. Er wordt vooral opgetreden voor kwetsbaren en hun familie. Meer dan twintig musici 
spelen, in wisselende bezetting, jaarlijks zo’n honderdvijftig concerten in wijktheaters, 
buurthuizen, ouderenzorginstellingen, psychiatrische instellingen en tbs-klinieken. Onder hen 
solisten als Karin Strobos en Quirine Viersen en musici van onder meer het Nederlands 
Philharmonisch Orkest, het Nederlands Kamerorkest en het Radio Filharmonisch Orkest. Het 
concert in Utrecht wordt verzorgd door Trio Pandora en mezzosopraan Maria Kowan.  
 

Appeltaartconcerten bestaan sinds 2012 en zijn voortgekomen uit de zogeheten Outreach-optredens van 
het Nederlands Philharmonisch Orkest. Drijvende kracht is artistiek leider Michiel Holtrop, altviolist van 
het orkest. Ooit speelde hij voor zijn dementerende oma. “Voor haar was muziek belangrijk. Jarenlang 
zong ze in een koor en ze kwam vaak naar mij luisteren toen ik studeerde aan het conservatorium. Ze 
heeft zelfs meebetaald aan mijn altviool. Ik wilde iets terugdoen en heb samen met een bevriende 
musicus voor haar en de medebewoners van de zorginstelling opgetreden. Het werd een ontroerende 
middag, ook voor m’n oma, hoewel ze me helaas niet meer herkende. Daar is de basis gelegd voor de 
huidige Appeltaartconcerten. De belangstelling is momenteel overweldigend. We hanteren zelfs een 
wachtlijst, we kunnen niet alle aanvragen honoreren.” 
 

Tbs-klinieken 
“We hopen het leven van ons publiek ietsje mooier en/of draaglijker te maken”, vervolgt Michiel Holtrop. 
“Op het programma staan altijd klassieke muziek én appeltaart. We sluiten aan op ons publiek met 
bekende werken maar we programmeren tevens gewaagdere en nieuwe stukken. Ook die worden 
gewaardeerd. De taart staat symbool voor warmte en gezelligheid.” Bijzonder zijn de optredens in de tbs-
klinieken. Op uitnodigen spelen de musici voor cliënten, vrijwilligers, bewakers en psychiaters. “Natuurlijk 
hebben we hier goed over nagedacht. Wij zijn van mening dat niemand een slechter mens wordt van 
muziek. Die gedachte heeft de doorslag gegeven om op de uitnodigingen in te gaan.” 
 

Er vonden de afgelopen jaren Appeltaartconcerten plaats in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Breda, 
Tilburg, Wageningen, Aalsmeer, Amersfoort, Amstelveen, Barendrecht, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, 
Hoofddorp, Lopik, Oostvoorne, Soest, Uithoorn en IJsselstein. De concerten worden mogelijk gemaakt 
door Vrienden, Sponsoren en fondsen. 
 

De cd kan vanaf 28 november worden aangeschaft via de website en na afloop van de concerten. 
 

Appeltaartconcert / cd-presentatie. Met Trio Pandora en mezzosopraan Maria Kowan. 
Dinsdag 28 november 2017, presentatie 10.10 uur, concert 10.30 uur. Pauze mét appeltaart. 
ZIMIHC Theater Stefanus, Braziliëdreef 2, Utrecht 
Toegang vrij. Meer informatie op www.appeltaartconcerten.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.  

  


