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Lucas van Woerkum presenteert grootste Symphonic Cinema ooit 

Wereldpremière filmconcert Daphnis 
& Chloé in Concertgebouw 
Met Nederlands Philharmonisch Orkest en honderdkoppig koor   
 

28/3/2018 | Het nieuwe Symphonic Cinema filmconcert Daphnis & Chloé van de 
Nederlandse cineast Lucas van Woerkum beleeft zaterdag 28 april 2018 zijn 
wereldpremière in Het Concertgebouw in Amsterdam. Terwijl het Nederlands 
Philharmonisch Orkest en het honderdkoppige Toonkunstkoor Amsterdam live het 
gelijknamige meesterwerk van Maurice Ravel ten gehore brengen, synchroniseert van 
Woerkum, zittend in het orkest, realtime de film die wordt getoond op een megagroot 
scherm. Hoofdrollen in de film zijn voor Luca Hollestelle, Vanja Rukavina, Revé Terborg 
en Marian Mudder. Niet eerder was een Symphonic Cinema-concert zo groots opgezet. 
 

Daphnis & Chloé is hét grote werk van componist Maurice Ravel. Het is gebaseerd op een 
herders-idylle uit de Griekse oudheid, die door schrijver Longus in de tweede eeuw werd 
opgetekend. Lucas van Woerkum schreef een eigen interpretatie. “Het is een liefdesverhaal van 
twee tieners dat zich afspeelt in het hier en nu. En dan ontkom je niet aan Tinder en Facebook. 
Jongeren creëren tegenwoordig op social media een digitaal alter ego. Ze laten het perfecte 
plaatje zien, terwijl echtheid en kwetsbaarheid juist zo belangrijk zijn in de zoektocht naar liefde. 
Daphnis probeert door het masker van Chloé heen te breken en dat is niet eenvoudig, te meer 
omdat zij ook nog eens narcistische trekken vertoont.” Lucas van Woerkum blaast met zijn 
magisch-realistische beelden de muziek nieuw leven in, maar blijft ook honderd procent trouw 
aan de partituur. 
 

Touchscreen  
Tijdens de uitvoering neemt Van Woerkum plaats als solist naast de dirigent. Zijn instrument is 
een touchscreen, waarop hij met speciaal voor hem ontwikkelde software de beeldovergangen 
timet op de muziek. 
 

Doorbraak  
Symphonic Cinema is een nieuw genre binnen de concert- en filmwereld, in 2010 
geïntroduceerd door Lucas van Woerkum. “De verhalende kracht van muziek fascineert mij 
mateloos”, vertelt hij. “Met mijn films wil ik de verborgen verhalen over het voetlicht brengen.” 
De vorige productie Firebird brak internationaal door en is inmiddels uitgevoerd met het BBC 
Symphony Orchestra, de South Denmark Philharmonic, het Symfonieorkest Vlaanderen, het 
Antwerp Symphony Orchestra en het China NCPA Orchestra, in het prestigieuze National 
Centre for the Performing Arts in Beijing. Januari volgend jaar reist Lucas met zijn team naar 
Engeland voor een uitvoering van Daphnis & Chloé met de BBC Philharmonic. 
Onderhandelingen lopen met gerenommeerde orkesten in Wenen, Salzburg, Melbourne, Lille, 
Zurich, Genève, München, Seoul en Taipei. 
 

Dirigent Benjamin Wallfisch 
Voor Benjamin Wallfisch is Symphonic Cinema vertrouwd terrein. De gastdirigent van het 
Nederlands Philharmonisch Orkest behoort tot de bekendste Hollywood filmmuziekcomponisten 
van deze tijd. Zo staan de soundtrack voor Bladerunner 2049, IT en A Cure for Wellness op zijn 
naam. Recentelijk kreeg hij een Golden Globe-nominatie voor zijn muziek in de film Hidden  



 
 
Figures. Hij dirigeerde toporkesten als het London Philharmonic Orchestra en het Los Angeles 
Philharmonic Orchestra. 
 

Acteertalent 
De Volkskrant noemt acteur Vanja Rukavina één van de grootste talenten van 2018. Meteen 
nadat hij afstudeerde aan de Toneelacademie Maastricht werd hij gescout en aangenomen door 
Toneelgroep Amsterdam. Voor Luca Hollestelle is dit haar eerste hoofdrol. De 21-jarige actrice 
speelde eerder de rol van Yara in de succesvolle Nickelodeon-serie De Ludwigs.  
 

Symphonic Cinema -  Daphnis & Chloé van Maurice Ravel  
Cineast: Lucas van Woerkum 
Uitvoerenden: Nederlands Philharmonisch Orkest en Toonkunstkoor Amsterdam o.l.v. Benjamin 
Wallfisch 
 

Zaterdag 28 april 2018 | 20.15 uur 
Maandag 30 april 2018 | 20.15 uur 
Het Concertgebouw, Grote Zaal, Amsterdam 
 

Info: https://www.orkest.nl/concert/symphonic-cinema en www.symphoniccinema.com 
 

Tickets: https://www.concertgebouw.nl/concerten/symphonic-cinema-ravels-daphnis-et-
chlo/28-04-2018 
 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of het aanvragen van een interview kunt u 
contact opnemen met Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar: telefoon 06-52 626 907, 
email johan@nieuwsmakelaar.nl. 
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