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Festival Classique pakt uit met Carmina 
Burana op Scheveningse strand 
200 jaar Badplaats aanleiding voor grootste productie ooit 
 

18/4/2018 | Festival Classique opent donderdag 7 juni 2018 met de Carmina Burana op het 
Noorderstrand van Scheveningen. Nooit eerder vond hier een klassieke voorstelling plaats en 
nooit eerder bracht het festival voor één productie meer dan 350 musici en dansers op de been. 
Onder hen sopraan Katrien Baerts, countertenor Kaspar Kröner, bariton Martijn Sanders, 
slagwerkgroep Percossa, Pianoduo Scholtes & Janssens en dansers van De Dutch Junior Dance 
Division. Het speciaal voor de gelegenheid opgerichte community-koor wordt aangevuld met 
zangers van het Haags Matrozenkoor en Theaterkoor Dario Fo. Carmina Burana is een 
coproductie van Festival Classique, Opera2Day en Kwekers in de kunst. Regisseur is Serge van 
Veggel. 
 

De twaalfde editie van Festival Classique omvat van 7 t/m 18 juni tientallen voorstellingen en concerten in 
het Kurhaus, op het Noorderstrand, op de Pier en in de Lourdeskerk. De programmering in de kerk maakt 
deel uit van Festival Classique presenteert, het talentontwikkelingstraject van het festival. Zo brengt cellist 
Joachim Eijlander samen met pianiste Anastasia Safonova en de dansers Clara Cafiero en Rutkay 
Özpinar The Unfamiliar in première. 
 

Eva Maria Westbroek en Frank van Aken 
Sopraan Eva Maria Westbroek en heldentenor Frank van Aken zingen voor de allereerste keer samen in 
hun eigen woonplaats Scheveningen. Begeleid door het Residentie Orkest onder leiding van Antony 
Hermus brengt het sterrenechtpaar een door henzelf samengesteld matineeprogramma met onder meer 
duetten uit Otello en Cavalleria Rusticana. Ook violiste Maria Milstein, dit jaar onderscheiden met de 
Nederlandse Muziekprijs, speelt met het Residentie Orkest in het Kurhaus. Op het programma staat 
onder meer muziek van Mendelssohn, die er zelf ooit verbleef om te kuren en eens goed over zijn 
liefdesleven na te denken. Televisieprogramma Podium Witteman aan Zee doet zaterdagavond 16 juni 
vanuit het Kurhaus live verslag van het festival. Het educatieprogramma vormt jaarlijks een belangrijk 
onderdeel. Drie dagen lang verzorgt Festival Classique voorstellingen op basis- en middelbare scholen 
voor zo’n duizend leerlingen. 
 

200 Jaar badplaats 
Precies 200 jaar geleden bouwde de Nederlandse scheepsondernemer Jacobus Pronk het eerste 
badhuis op Scheveningen. Daarmee was de eerste en dus oudste badplaats van Nederland een feit. 
Onder de noemer Feest aan Zee staat badplaats Scheveningen een jaar lang in de spotlights met 
festivals, exposities en voorstellingen. Lees meer op www.feestaanzee.nl. Vanzelfsprekend staat ook 
Festival Classique dit jaar in het teken van 200 jaar badplaats.  
 

De kaartverkoop voor Festival Classique gaat van start op woensdag 18 april 2018. De organisatie van 
het festival is in handen van LUSTR. 
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Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of het aanvragen van een interview kunt u contact 
opnemen met Annabel Willems van Festival Classique (070-381 81 06 / pers@festivalclassique.nl) of met 
Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar (06-52 626 907 / johan@nieuwsmakelaar.nl). 
 

Klik HIER voor rechtenvrij hoge resolutie beeldmateriaal.  
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